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DWA LATA DZIEJÓW MSZYCH.

16+6 - 1648.

{Dokoczenie),

Dziea Karola Szajnochy. T. X.





z tej samej przyczyny co król ^Yaclysaw, wykluczy

wojewoda braclawski ksiccia Jeremiego Winiowieckicgo

od wszystkich trzech buaw regimentarskich , nadanych

w kilka dni po zebraniu si rady warszawskiej w dniu 9

biecego miesica czerwca. Przyznaje mu to nadesany wo-

jewodzie bracawskiemu list arcybiskupa z dnia 1 lipca

w r. b. sowami pod koniec listu: „Ezd wojska zda si
takim sposobem, jako Wasz mo MPan namieni, JMPanu
wojewodzie sandomirskiemu, JMPanu podczaszemu i cho-

remu koronnym." Nie tylko kanclerz kor. lecz nawet

arcybiskup gnienieski uciekali si do najfaszywszych wy-

biegów o niewiadomoci pobytu ksicia Jeremiego w porze

wyboru regimenterzów, gdy tymczasem ksi Winiowiecki

dugo ju przed „konwokacy partykularn" w Warszawie,

bo 2 czerwca, doniós prymasowi o pobycie swoim w Perea-

sawiu za Dnieprem, kanclerzowi za Ossoliskiemu listem

z przed 8 czerwca oznajmi swoje przybycie w strony Pole-

sia. Oprócz wojewody Kisiela, kanclerza kor. Ossoliskiego

i niewielu innych przeciwników ksicia Jeremiego, wszyst-

ka szlachta i panowie wspierali gorco ksicia w osi-

gnieniu naczelnego regimentarstwa. Tym sposobem nast-

pio najywsze rozdwojenie zda, ycze i stronnictw. A nie

byo ju króla, któryby swoj wol najwysz, swoim od

nikogo niezawisym wyborem, uspokoi t zgubn sprzeczk

w narodzie, zachowa mu zgod i czerstwo si. W zastp-

stwie króla dziaa majcej radzie nie wystarczyo, serca

by królem, posza za swoj nieprzyjani ku ksiciu
Jeremiemu z Winiowca a skonnoci ku ulubionemu boga-

czowi z Zaslawia, pozostaa stronnictwem przeciw stron-

nictwu. I oto zaraz przy najpierwszym bez króla waniej-
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szym czynie narodu zachodzi potrzeba rozpatrzenia si

w grze spózawodniczcych w tyra czynie stronnictw, po-

trzeba zapoznania si z stronnictwami samenii, jak nam

o nich nie tyle gówne pomniki historyczne, ile raczej szczer-

sze pod tym wzgldem róda domowe, pamitniki, listy,

wiersze pochwalne lub satyryczne, nieraz z dziwn znajo-

moci najgbszych tajników zdarze opowiadaj.

Wa stronnictw za bezkrólewia roku 1G48 ma swoje

ródo w wygórowaniu jednego z owych dwóch gównych

stronnictw narodu, które przez cay prawie cig dziejów

naszych s w walce z sob, stronnictw szlachty i panów.

Chyli si ta walka w rzeczywistoci od pocztku do koca
c»»raz widoczniej na korzy klasy moniejszej, lubo pozor-

nie tryumfuje zota wolno szlachecka „papk i czapk''

przywabiona sueniu panom. Za czasów Zygmunta III

i Wadysawa IV, wybujao zwycizkie monowadztw^o w tak

niezwyczajn wietno i rojno, i obok dawnego zrbu
staroytnych ksit Litwy i Rusi rozwin si w niem

mody porost nowoksicych domów wosko - niemieckich,

ozdobionych swojemi nowemi zaszczytami we Woszech albo

Niemczech, od papieów albo cesarzów. Otrzymali w ten

sposób za przywilejami cudzoziemskimi swoje nowe tytuy

ksit, grabiów, margrabiów, Mniszchowie, Sapiehowie,

Ossoliscy, Koniecpolscy , Lubomirscy, Myszkowscy itd..

wszyscy z pocztku bardzo niemieli w uywaniu swoich

nowych zaszczytów. Zamiowana bowiem w równoci brater-

skiej szlachta i staroksiece rody litewsko-ruskie brzydziy

si tern przybieraniem tytuów zagranicznych, wymogy na

sejmie roku 10.38 najsurowsze onych wzbronienie, nie chcc
zezwoli na odwetowy wniosek nowo uksiconego kan-

clerza Ossoliskiego, aby wraz z tytuami now^emi zniesione

zostay równie starodawne dostojestwa ksice.
Nie przyszo zatem do ustalenia ksicoci nowego

kroju, a wybucha natomiast sroga, kilkuletnia nienawi
i walka midzy ksitami nowemi a dawnemi, midzy wy-

gasajcem ju w znacznej czci rodowem mono-wadztwera
Litwy i Rusi a coraz gciej za pienidze nabywanem
w Niemczech i Woszech. Za gównego kierownika zastpu
ksit nowej kreacyi uchodzi kanclerz w. kor. Ossoliski,
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posdzany o autorstwo Nvszystkicli teini czasy planów mo-
nowadczych w narodzie, rzeczywicie m gbokiego roz-

sdku, gorcej krwi i rzadkiej obrotnoci umysu, a tem
zaró\vno szkodliwy i znienawidzony strome przeciwnej jak

uyteczny i cenny wasnej. Naprzeciw niemu, na czoo
ostatka ksit krwi staroytnej, stawiony bywa jako walny
przedstawiciel swego stronnictwa ów potomek w. ksit
litewskich i hospodarów wooskich, ów znany nam dziw od-

wagi, dostatków, najzuchwalszej, ani króla ani ustaw nie

uznajcej samowolnoci magnackiej , hojnoci bez grani-

i niezmiernego za to faworu u wszystkiej szlachty, ksi
wojewoda ruski Jeremi AYiniowiecki. Lubo za tak odmien-

n cnót i przywar wojujc broni, umieli obadwaj przeci-

wnicy dotrzyma sobie placu wzajemnie, i w dwóch miano-

wicie wypadkach wywalczyli swemu stronnictwu znaczn
nad przeciwnem przewag.

Naprzód ksi Jeremi Winiowiecki dobód nowym
ksitkom poszwagrzeniem si z monem paniciem ich

wasnego obozu, modym chorym kor. Koniecpolskim,

który niedawno ksicoci uczczony w Niemczech, porzu-

ci za powrotem do Polski swój dar cesarski i zwizki

z ksitami nowemi, a wszed natomiast w cis spók
de i uroszcze swojego kolligata z Winiowca. Stali si
obadwaj ,,szwagraszkowie'S jak ich odtd w przeciwnym

zwano obozie, tak cikimi nowym ksitkom, i dopiero

niezwyczajna przebiego ich kierownika Ossoliskiego zdo-

aa im uj tej plagi. Nsieci w staroytnych ksit za-

stpie drugi obok \Yiniowieckiego potentat ruski, tylekro-

tnie wspominany ju ksi Dominik na Ostrogu Zasawski,

równy ^Yiniowieckiemu rodem, wyszy fortun, lecz o wiele

niszy saw i wzitoci w narodzie. Gdy mu nadto i w sta-

raniach o rk starszej kanclerzanki Zamojskiej ustpi
przyszo AYiniowieckiemu, urosa sroga midzy obudwoma

ksitami niezgoda, z której korzystajc kanclerz w. kor.

Ossoliski, odNYiód ksicia Dominika od wszelkiej spól-

noci z jego rywalem i caem stronnictwem staroksicem,

przecign Zasawskiego na stron swoich spóksit wo-
sko-niemieckich. wymóg tem chwiloNYa iJrzewage ksico-
ci nowszej nad staroytna.
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Niebawem atoli wznioso sie nowe niebezpieczestwo.

Staroytnym ksitom zajaniaa nadzieja wynagrodzenia

sobie straty l<siecia Dominika znamienitym przyrostem

chway i potgi swojemu sprzymierzecowi ksicciu Wi-

niowieckiemu w stronacli kozacliici. Odgrodzony dzi od

nicli morzem nienawici i krwi, zostawa on pierwotnie

w najprzyjaniejszycli z Kozaczyzna stosunkach, powiad-

czonyci nie ma, liczb, wiarogodnycli acz zapomnianyci

poda dziejowycli. Przypomina t przyja pocztkow, sam

Chmielnicki w jednym ze swoich listów póniejszych, wzmian-

kujcym o przekradaniu si ksicia Jeremiego po rozbiciu

korsuskiem z po za Dniepru ku Woyniowi, dokd Kozacy

dozwolili mu przemkn si cao, „rozumiejc o caj jego

przyjani dawnój." Signa ta yczliwo wzajemna w kocu

a do pogosek o wybraniu Winiowieckiego hetmanem przez

Kozaczyzn, gdy w kilka lat po nowej ordynacyi Kozaków

z roku 1638 pojawia si zaczy midzy nimi pierwsze po-

szlaki spisków, i zaczto myle u dworu o przywróceniu

im dawnych praw i wolnoci. Niektóre pisma tj pory mó-

wi w istocie o takiej potrzebie monego pana polskiego

z nieograniczon wadz na czele Kozaczyzny, pewien za
niepoledni znawca tajemnych knowa paskich w tych la-

tach napomyka wyranie w owem nieogoszonem dotd

pisemku wierszem, i wybór Kozaków chyli si na ksi-
cia z Winiowca, a przeszkodzony zosta jedynie nieprzyja-

znemi zabiegami ksitek nowej kreacyi.

Zaledwie bowiem dosza ich wie o spodzievvanem

spoteniu „szwagraszków*' hetmastwem kozackiem ksi-

cia Winiowieckiego, rzucili si wszyscy do zagrodzenia

mu drogi na Ni, otaczajc go zewszd sieci intryg, zgraj

poduszczanych mu nieprzyjació. W onczas to od poszwa-

grzenia si z Koniecpolskim w r. 1G42 przyszo hardemu

Winiowczykowi przebija si przez ów szereg zatargów

z królem, z dworem, z swoim wasnym ..szwagraszkiem

Koniecpolskim", które ju z poprzednich opowiada s nam
znane czciowo, w których jednak ukryte ródo dopiero

teraz wgldn mamy sposobno. I tak okoo roku 1644 r.

powiodo si nowym ksitkom odwróci Winiowieckiemu

serce królewskie, i pobudzi go tem do zawichrzenia skar-
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gami swemi caego kraju. W roku nastpnym powauiono

go z ulubiecem królewskim Kazanowskim o Rumno, co

jeszcze bardziej zniechcio króla Winiowieckiemu.

Roku 16-4:6 potrafi zastp nowych ksitek uwika
go w gron spraw z wasnym kolligatem Koniecpolskim

o Hadziacz, w której Winiowiecki przygotowa by sw
mordercz napa na Koniecpolskiego i cae zgromadzenie

sdowe. Skoro za pojednani wnet kolligaci wrócili do da-

wnej z sob zgody i dawnych zwizków, a nie upady jesz-

cze nadzieje hetmastwa Winiowieckiego nad Kozaczyzna,

podnieli nowi ksita swój najsroszy zamach przeciw

„szwagraszkom", i uywajc ku temu znanego sporu mi-
dzy chorym koronnym Koniecpolskim a Bohdanem Chmiel-

nickim o grunta sobódki Sobutowskiej, poduszczyli tego
Chmielnickiego do buntu najpierwej przeciw „szwagraszko-

wi*', Koniecpolskiemu, w dalszem nastpstwie przeciw jego

staroksicemu spólnikowi z Winiowca. Znamy ju niestety

krwawi skutki tych rad. Pokuszona w istocie zwada z cho-

rym koronnym wydaa wyej opowiedziane wizienie

i ucieczk Chmielnickiego na Ni, wojn ztamtd w spóce

z Tatarami podjt, ruin wszystkich ukraiskich fortun

obu „szwagraszków", zmian dawnej Winiowieckiego przy-

jani z Kozakami w najzacitsz pomidzy nimi nienawi.

Przewyszyo to w cakiem niepodany sposób yczenia

i oczekiwania doradców, ale dao im gór nad gównym nie-

prz}'jacielem z obozu staroytnej ksicoci rusko-litewskiej.

Ksi wojewoda ruski Jeremi w teraniejszej burzy koza-

ckiej z samowadcy caego prawie Zadnieprza sta si chu-

dym pachokiem, nietraccym jednak ducha ze swoj gar-

stk 6-tysiczn, przebija si naprzód od 2 czerwca z Cze-

hryna zadnieprskiego ku bagniskom Polisia, gdzie bawi
przez kilka dni przed 8 czerw^ca i kilka po tym czerwcowym

dniu. Ju 18 czerwca stan on w zachodnich stronach

Woynia, tego dnia w obozie na Budach królew^skich, 21

w obozie pod Horoczkami, usugujc si w tem \y povyrocie

po czci pobaliwoci Chmielnickiego, wywoan wspom-

nieniami dawnej ksicia Jeremiego z Kozaczyzna przy-

jani.

Jego natomiast przeciwnicy, kanclerz Ossoliski i je-
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duomylui z nim senatorowie rady warszawskiej, jak ksi
Domiuik Zasawski, mieli teraz nyoIuc pole do przewiedze-

nia swoich zamysów^ mogli we wszystkich usugach i za-

szczytach ubiedz Winiowieckiego. Jako skoro pod rozpo-

rzdzenie rady warszawskiej dosta si wakans pontnych

buaw regimentarskich, zgodzili si zasiadajcy w niój se-

natorowie na bezzwoczne usunicie ksicia Jeremiego od

wszystkich trzech a nadanie gównój ksiciu Dominikowi.

Ta ostatnia czynno przynaleaa zw^ykle królowi;

majc teraz spenion by przez rad, staa si pierwsz

jj czynnoci w zastpstwie króla, a ju ta pierwsza próba

obejcia si bez niego bardzo nieszczliwie wypada. Po-

stawienie bowiem na czele dwóch niszych regimentarzów,

podczaszego kor. Ostroroga i modego chorego kor.

Koniecpolskiego, pierwszym gównym regimentarzem ksi-

cia Dominika na Ostrogu i Zasawiu, nabawio ksicia
ze strony najgorliwszych jego przyjació i stronników mnie-

mania i owszem przekonania, i ta pierwsza buawa regi-

mentarska ksicia Zasawskiego wysoko nad jego znan
mierno umysow sigaa. Przeto silili si oni wynale
w nim jakie inne niezwyczajne zalety, które uczyni go

miay najgodniejszym buawy regimentarskiej. I tak np.

poczytano mu za walne uzdolnienie do wojny z Kozakami

jego niezmierne bogactwa w ziemi, jego tak rozlege posia-

doci na Ukrainie, i wiksz cz zastpów Chmielnickie-

go stanowi jego poddani, z dziadów, pradziadów^ nawykli

do czczenia swoich odwiecznych dziedziców z Ostroga i Za-

sawia. "Widzc teraz dzisiejszego pana swojego z orem
w rku i wojskiem gronem przed sob, nie omiel si
podnie na rki poddaczej, ukorz si zwyczajem przod-

ków przed swoim panem i sdzi, przystan na lada jakie

warunki zgody. Inni poplecznicy domu Zasawskich, midzy
tymi niestety i kanclerz w. kor. Ossoliski, chwalili ksi-
ciu Dominikowi jego agodno charakteru, któr raczj-

uskromi i przyaskawi ni gromi zechce Kozaków, a sprze-

ciwiajc si z tj przyczyny gwatownemu ksiciu Jere-

miemu, mawia o nim Ossoliski bez wymienienia nazwiska:

da gwaltownikowi hetmastwo jestto da nagi miecz sza-

lonemu. e jednak te sowa kanclerskie raczej z uczucia
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stronniczoci dla ksicia z Zastawia ni z rzetelnego uczu-

cia jego dobroci serca pyny, dowodem tego srogie pónij
rady ksicia przeciw Kozakom, i kadzenie mu pochleb-

stwami przez kanclerza w mnogich do niego listach, mia-

nowicie w owym z dnia 9 lipca 1648 r., w którym Osso-

liski upewnia swego po ojcu chlebodawc z Zasawia
i Ostroga, „e zawsze jedn, ch i jedn niech i^nutn telle

et unum nolle z W. Ksic Mci moim Miociwym Pa-

nem i bratem mie chc. Gratuluj przytem miej ojczynie

naszej, e W. Ksica Mo yczeniom pospolitym dosy
czynic, wzi na si urzd obrony i bezpieczestwa pospo-

litego, i e imi wielkich niegdy Ostrogskich zachowujesz,

i w onych wstpujesz strzemi, biorc ztd nieomyln wrób,
e pod tarcz W. Ksicej Moci wzbije si pod niebiosy

niemiertelna sawa narodów^ naszych."

Jeli wic wspaniay umys Ossoliskiego tyle móg
stronniczoci okaza ksiciu Zasawskiemu, o ile wicej

ulega jej caa reszta senatorów rady warszawskiej w spra-

wie zgodzenia si na gówne regimentarstwo ksicia. Ka
co si za z poduszcze stronniczoci zgodzono, to nader

szpetnemi rodkami podstpów^ i faszu wykonano. Miano-

wicie jeden z regimentarzów zadziwia swoim wyborem, by
to wasny „szwagraszek" Winiowieckiego, chory kor.

Koniecpolski, modoci i zwizkiem familijnemi to w t,

to w ow cigniony stron. Podpisujc si w listach „sy-

nowcem" kanclerza Ossoliskiego a „siostrzecem" woje-

wody krakowskiego Lubomirskiego, majc w ksiciu Do-

miniku Zasawskim ,,wuja" poszwagrzywszy si z Winio-
wieckim, uksicony w Niemczech a gardzc dostojestwem

tem w Polsce, mia chory koronny w kadym obozie wol-

ne wnijcie i wyjcie, a rozbratany burz kozack z swoim

szwagrem Jeremim, znalaz si w^ obecnej chwili spólnikiem

swego wuja z Zasawia w ciganiu wojsk pod Gliniany.

Ta okoliczno w poczeniu z chci odzyskania sobie da-

wanego sprzymierzeca przywioda kierowanych przez Osso-

liskiego senatorów rady warszawskiej do zamianowania

Koniecpolskiego trzecim po ksiciu Dominiku regimenta-

rzem. Drugim obrany zosta podczaszy kor. Ostroróg, raczej

z daru niezwyczajnej swady sejmowej ni z biegoci i za-
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sug W kunszcie wojennym znany. Kozacy szydzili z regi-

meutarzów artobliwemi imioniskami, ksicia Zasawskie-

go dla zamiowania wygód nazywali „peryn", chor-ego

kor. Koniecpolskiego dla jego modoci ,,detyn", podcza-

szego kor. Ostroroga dla jego biegoci w aciskim jzyku

„acin".
Wybór takich hetmanów powszechne sprawi zgorsze-

nie. Jeszcze bardzij powinien by zgorszy sposób wyboru.

Dla uniknicia przeszkód ze strony inaczj mylcych se-

natorów dopeniono tego aktu z jak najwikszym pospie-

chem, prawie w skrytoci, przed waciwem otwarciem rady.

Dopiero dnia 9 czerwca nastpio otwarcie rady, a ju dnia

7 t. m. t. j. w dwa lub trzy dni po najpierw szej wieci

o potrzebie nowych hetmanów a dwoma dniami przed rze-

czywistem zagajeniem posiedze donoszono z Warszawy
o zamianowaniu ju ksicia Dominika, chorego koron-

nego i Ostroroga wodzami, szydyderczo triumwirami. Gdy
za bdto podczas obrad warszawskich, bd wkrótce po

nich nadmieni ktokolwiek o prawach ksicia Jeremiego

do buawy regimentarskiej, tumaczy Ossoliski siebie i rad
niewiadomoci miejsca, w którem znajdowa si Winio-
wiecki. Mimo to nie wahao si pióro Ossoliskiego powtó-

rzy niejednokrotnie w listach nieco póniejszych, mianowi-

cie w owym dnia 25 czerwca do biskupa krakowskiego

Gbickiego skrelonym, jakoby pominiciu ksicia Jere-

miego z kim drugim, wojewod kijowskim Tyszkiewiczem,

„ta, nie insza bya racya, jedno e si aden z Ichmociów
sam nie odezwa, animy wiedzieli, gdzieby ich ' znale
podówczas'*.

Oprócz tak niecnie obranych, tak mao rokujcych re-

gimentarzów, nic wicej rada warszawska nie daa narodowi.

Nie dostrzega nawet gównego w tej chwili rodka podwi-
gnicia ojczyzny, nie wyprawia do Porty uroczystego po-

selstwa z daniem sprawiedliwoci z Tatarów, przestajc

na prostym licie kanclerza Ossoliskiego do w. wezyra.

Staranniej cigna si korespondencya midzy Kisielem

a Chmielnickim. Ju 18 czerwca r. b. zosta wyprawiony

O. Petroni asko, 12 dni póniej po pierwszej legacyi tego
O. Petroniego do Chmielnickiego, w nowe do Bohdana po-
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selstwo, W zwykych miejscach kozackich w okoo miasta

Czehryna przebywajcego. Otoczony tam dziesiciotysiczuem

wojskiem kozackiem o 74 armatach i dwoma poselstwami

z Czerkies i Moskwy, rezydowa nie ju jako lvsie ziem

ruskich, lecz jako zwyczajny hetman czyli wedug podpisu

w ostatnim licie do króla, „starszy wojska Jego Król. Mo-
ci niow^ego zaporozkiego". Pogastwo w czci powrócio

z chanem do Krymu, w czci pod Tohajbejem w stepach

u Sinych wód koczowao, w czci po innych wóczyo si
koczowiskach. Dla okraszenia legacyi swojej urokiem wiel-

kich trudó^y i niebezpieczestw pisa wprawdzie Kisiel o po-

sujcym do Chmielnickiego O. Petronim, i „cudownie go

Pan Bóg przez Ord przeprow^adzi", ale wedug relacyi

samego posa nie spotka on nigdzie adnej liczniejszej

kupy Tatarów. W Biaej cerkwi szczupa jedynie zaoga ko-

zacka staa, w Czehrynie za, dokd O. Petroni dnia 27

czerwca zdy szczliwie, assystowao Chmielnickiemu tylko

mode ksitko tatarskie Sotan - Murza z orszakiem stu

Tatarów, pozostawione przez chana celem ledzenia wszyst-

kich spraw Chmielnickiego. Codziennie donosi o nich So-
tan - Murza koczujcemu u Sinych wód Tohajbejowi, a ten

równie co dnia nadsya kad wiadomo chanowi w Krymie.

Nie byo wic pogastwa na Ukrainie, a zachodzia

owszem nieufno midzy niem a Chmielnickim. Posuszne

bowiem rozkazowi carogrodzkiemu zerwanie ligi z Koza-

kami przez Ord ozibio znacznie ich przyja. Wysza
na jaw zawiso Krymu od Carogrodu, odejmujca w^szelk

pewno zawieranym z Ord przymierzom, ulegym zawsze

zwierzchniczemu wpywowi Porty. Ztd zachwiaa si w Ko-

zakach wiara w pomoc tatarsk, straciy powab czste te-

mi czasy namowy tatarskie do poddania si Kozaków
zwierzchnictwu tureckiemu, do przyjcia suby morskiej

u Turków, za od bogaty, choby w 100,000 przeciw We-
uetom. W zgromadzeniach kozackich przysuchywano si
temi czasy z upodobaniem gosom tak wyranej zachty do

porzucenia zwizków z pogastwem, jak np. nastpna prze-

mowa pewnego moojca w porze ostatniego przeprawiania

si Ordy przez Dniepr w swojj pierwotnej polsko-ruskiej

pstrocizne opiewajca: ,,Pane atamane i panowie moojcy!
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Woluo szczo wola lictinaskaja i wasza robyty, ale nie

zuaju, czy budet to liarazd, abymy mieli pohanów za opie-

kuuy biaty. Boh da, i wojsko nasze moe to samo spra-

wyty, e si przez (bez) tych pohanów Lachom moemy
boronyty i u korola Pana naszego krywdy naszj dochody-

ty." Na co wszyscy: „Hai*azd howoryt! Boh me harazd!"—
Przymus rozbratu z Ord zniechci ku niej Chmielnickie-

go i cala Kozaczyzn, a zniechcenie ku Ordzie zwracao

natychmiast myl i serca Kozaków ku królowi polskiemu

ku rónej zawsze w ich uczuciu od panów polskich koronie

Polskiej. Teraz powaana od Turków a grona zawsze

opuszczonemu od Ordy Zaporou Bzeczpospolita urosa nie-

polednio w znaczenie u Kozaczyzny; podniósszy si za
w znaczenie nabya temsamem prawa do pobaliwszego s-
du o niej Ivozaków. Dzisiejsza wojna Chmielnickiego z Rze-

czpospolit zdaa si rozwaniejszej starszynie zaporozkiej

tylko i)0wtórzeniem jednego z tylu dawniejszych zatargów

midzy Zaporoem a Polsk, koczonych zwyczajnie poje-

dnaniem. AV obecnej chwili pojednanie takie okazywao si
tern podobniejszem do prawdy, tem bliszem urzeczywistnie-

nia, im bliszemi byy sobie jeszcze Polska i Kozaczyzna

—

szlachecka Polska i za „szlachetnie urodzon" poczytujca

si Ivozaczyzna. Od najdawniejszych czasów trw^ao to wyo-

braenie o bliskoci Kozactwa stanowi szlacheckiemu, a i te

mnogie gromady chopskie, z których dzisiejsze wojsko

Chmielnickiego gównie powstao, gosz si wszystkie po-

tomkami dawnych ,,szlachetnie urodzonych Kozaków" i wy-

kluczajc starannie jawne chopstwo z swoich szeregów,

pragn zachowa nadal swoj dawn blisko ze szlacht.

Dopiero gdy do Ivozaczyzny waciwej, do uprzywilejow^ane-

go „wojska niowego zaporozkiego", wciska si zaczy
tumy chopstwa od roli, wcieli si zapragn cay bez

wyjtku lud ukraiski, cay lud ruski — dopiero wtedy na-

stpio zupene rozszczepienie przeznaczonych do pojednania

czci narodu, wdar si pomidzy nie wcale róny, przemo-
cny, niepodobny do wytrcenia klin, rozwara si nieprze-

byta przepa midzy Polsk a Kozaczyzna.
Dzi nie istniaa jeszcze ta przepa, lecz ju widocznie

zanosio si na ni. Co dnia dochodziy Chmielnickiego po-



DWA LATA DZIEJÓW NASZYCH. 13

goski O buntowaniu si chopów pod hasem Kozaczyzny,

w istocie gwoli najsroszemu hultajstwu, niekiedy pod wo-

dz tej lub owej samopas otrujcj bandy rzeczywistych

Kozaków. Tu przed zjawieniem si O. aska w Czehrynie

wybucho wielkie powstanie chopów za Dnieprem, gdzie

w samych dobrach ksicia Jeremiego Winiowieckiego

15,000 zbiegów od puga wszystkie okoliczne dwory, mia-

steczka i kocioy w imieniu swobód kozackich spldrowao,

zburzyo. Prawie jednoczenie gruchna wie o takiche

gwatach z tej strony Dniepru, w kijowskich i bracawskich

posiadociach hetmana polnego kor. Ivalino\vskiego i ksi-

cia Winiowieckiego, mianowicie w ogromnej Humaiiszczy-

znie hetmaskiej, zkd 12,000 chopów pod niejakim Gandz
wyruszyo w pole kozackie. Najstraszniejsz jednak wiado-

mo powzi O. asko o Kalinowskich zamku i miaste-

czku Nesterwarze czyli Tulczynie, napenionym niezmiern

liczb zbiegych z okoa rodzin paskich, szlacheckich i kilku

tysicy ydów, niezmiern mnogoci nagromadzonych ze-

wszd dostatków w zocie, kosztownociach i wszelkie ni

mieniu, co wszystko temi dniami dostao si po czci sztur-

mem, po czci zdrad najpierwej kilkunastu tysicznej ku-

pie chopstwa pod owym Gandz z Humania, nazajutrz 23

czerwca jeszcze wikszej chaastrze na wpó chopskiej na

wpó kozackiej, pod wodz lunie poza obozem otrujcego

pukownika kozackiego Maksyma, przydomkiem Krzywonosa.

Takiego losu dozna dnia 20 czerwca Winiowieckich Nie

mirów, w którym okoo 6000 ydów pa miao upem dzi-

koci chopskiej. Jako przeciwko ydom, ydowskim aren-

darzom wszelkiego rzdu po wsiach i miastach, grasowaa

najgwatowniej ta furya chopska, mszczc si bezprzyka-

dn za doznawany od nich ucisk srogoci, opisywan la-

mentujcem piórem wielu rozpdzonych po caym wiecie

ydów z nad Dniepru i Horynia. Ale i mniejsze serca

chrzeciaskiego rycerstwa dray przed t nawa chopsk,
a przestraszona ni zaoga Szarogrodzka a do odlegego

o wiele mil Tarnopola ustpia chopstwu ze swojej opusto-

szaej fortecy, gdy nawet pobliszy Bar mimo swej znanej

warownoci nie zda si do bezpiecznym od chopów.

Tak po strasznej burzy kozackiej zagrozia krajowi
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Straszniejsza jeszcze chopska, dca sta sie kozack.

Nieche Kozaczyzna prawdziwa okae przychylno temu

deniu, niech otworzy chopom swoje szeregi i uczyni ich

podobnie Kozakami, a rozewrze si owa przepa midzy

prawdziw Kozaczyzna a Polsk, niweczca wszelk mono
pojednania ich z sob, a tem samem równie szkodliwa je-

dnj jak drugij. Za poczeniem si bowiem chopstwa

z Kozact\>em ustawao dla ówczesnj Rzeczypospolitj wszel-

kie podobiestwo pojednania si z Kozaczyzna, udzieleniem

caemu ogóowi ludu swobód kozackich, utrat wszelkich

ztd rodków do pracy rolnj, naraeniem si na tak ruin

gospodarsk, jak O. asko widzia teraz nad Dnieprem

i jednem krótkiem sowem skreli: „ani orz ani siej,

tylko z orem chodz". Co sami Kozacy zaporocy uznajc,

nie pragnli nigdy zlania si z chopstwem w ow przepa
rozbratu z Polsk, lecz hardzi owszem sw^oj bliszoci

szlacheckiej Polsce ni tumom chopskim, skonniejsi zawsze

sta raczej modsz braci szlachty ni starsz chopstwa,

skaniali si oni i teraz do zgody z obraon Pizeczpospo-

lit, do przejednania jj pomoc w stumieniu niebezpiecznej

obu stronom swawoli chopskiej. Dla tego jak niedawno

ucieszyo O. Laska przekonanie si o ozibniciu przyjani

midzy Chmielnickim a Tatarami, tak obecnie spostrzeg on

z równ radoci powszechny w Czehrynie pochop do wytr-

cenia onego klina chopskiego midzy Koron a Zaporoem,

stwierdzony widocznie caem obecnem zachowaniem si

Chmielnickiego.

Ow rebelli chopsk za Dnieprem kaza Chmielnicki

wasnym oddziaem Kozaków zgnie i rozproszy, a z kilku

pojmanych i do Czehryna przystawionych jej hersztów dwom
w obecnoci O. aska da szyj uci, dwóch za czy trzech

odesa do ukarania ich panu, ksiciu Winiowieckiemu
z wyrnnem owiadczeniem, i to nie Kozacy lecz jego wani
poddani z Lubie. Do innych zbuntowanych tuszcz chop-
skich rozesa Chmielnicki surowe uniwersay z grob wy-

tpienia do szcztu, jeeli si nie rozejd natychmiast.

Jeeli Pizeczpospolita wyprawionym do siebie posom ko-

zackim odpowie ask i przebaczeniem— sysza O. Petroni

raz i drugi z ust Chmielnickiego — doo tem gortszych
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stara Kozacy, aby jaknajprd?ej uspokoi t plag chop-

sk;. A w teraniejszem obezwadnieniu narodu jeden chyba

Chmielnicki móg sprosta takiemu dzieu, i w nim te
sami Polacy pokadali gówn dzi nadziej ocalenia od

chopów. „O tej swawoli chopskij nie wie Chmielnicki"

—

pisze z alem o wieem zdobyciu Tulczyna rotmistrz Jego

Król. Moci Kaliski — „której to swawoli jeli wstrtu

prdkiego nie uczyni Chmielnicki, sia domów szlacheckich

w niwec sie obróci'^

W najpomylniejszem wic do ordowania z sob uspo-

sobieniu znajdoway si zarówno Polska jak i Kozaczyzna

w tej chwili, gdy O. asko we dwa dni po skreleniu przy-

toczonych tu sów Kaliskiego stan z radami Kisielowemi

w Czehrynie. Odstpiony od Ordy, gardzcy spók z chop-

stwem a nierad do ostatecznoci drani Korony, pragn
pojednania z ni i pokoju. Korona przeciwnie zaledwo

wpywem ^Yaadysawowym ostatniej zgubie wydarta, ju
lotrowstwu chopów na up oddana, a razem od nich i od

Kozaków obroni si niezdolna, potrzebowaa miru od

Chmielnickiego i pomocy jego przeciwko chopstwu. Kieda-

wiiy „Tamerlan" Polski, Chmielnicki, gotów by da teraz

pomoc, Rzeczpospolita winna bya ask i przebaczeniem

wynagrodzi Kozaczynie to naoone jej jarzmo, które j
do przeniewierstwa Bogu i ojczynie przywiodo, a o któ-

rem sami Polacy wyraali si z sdzi podolskim Miasko-

wskim Vi licie z dnia 2 kwietnia 1648 r., ju byo ,,zdzier-

czem i tyraskiem obchodzeniem si z Kozakami" — lub

sowami marszaka nadwornego Kazanowskiego na sejmie

tegorocznym, i „nie trzeba mie za ze Kozakom, jeli si
do ligi z Tatarami udali; podobno i do samego pieka byli-

by si udali, aby tylko pozbyli takiej niewoli i opressyi,

któr niebota cierpieli". Przy obowizku za przebaczenia

sobie obustronnie tak cikich krzywd, wynagrodzenia si
wzajemnie z polskiej strony ask i swobodami za dawne

jarzmo a teraniejsz pomoc przeciwko chopom, z strony

kozackiej ta pomoc i zgod nadal za przywrócenie aski

i dawnych swobód, jake nie miayby najlepszego przyjcia

dozna w Czehrynie proby wojewody Kisiela, zwaszcza

gdy ju wszystkie przed jego listem przyszy do skutku.
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Ju bowieci i Orda ustpia i Kozacy w zwyke miejsca

wrócili, a nawet i trzeciej probie o poselstwo Chmielnic-

kiego do Ezeczypospolitej stao si ju niewtpliwie zado
w cliwili dorczenia mu listu Kisielowego przez O. aska.

Nastpio to dorczenie w tym samym dniu, w któ-

rym i przybycie dorczyciela, tj. dnia 27 czerwca 1648,

a ju na trzy dni piersvej wiedziano w Warszawie o wy-

prawionyci przez Chmielnickiego posach do króla, piszc

o nich w licie z dnia 24 czerwca wojewodzie kijowskiemu

Tyszkiewiczowi, aby ich nikt nie zatrzymywa w podróy.
Co wicej, ów srogi pukownik kozacki Maksym Krzywonos
w licie do ksicia Dominika Zasawskiego z dnia '2ó lip-

ca 1648 mie nawet twierdzi, ,,i jest niedziel siedm czyli

wicej, jakomy posów swoich posali do najjanieszego

JMPana króla'*—coby znaczyOj i posowie kozaccy wioz-

cy królowi list Chmielnickiego wiadomej daty 12 czerwca

1648 wyjechali z nim przed 6 czerwca t. r. czy nawet wcze-

niej. W kadym razie na kilka ju dni przed zjechaniem

posa Kisielowego wyszo z Czehryna poselstwo kozackie

z owym biaocerkiewskim listem Chmielnickiego do króla

i kilku innemi pismami do senatorów; speniy:si tym spo-

sobem bez Kisiela i nie dla niego lecz z wcale innych po-

wodów wszystkie trzy jego rady, waciwie niepotrzebne ju
w chwili obecnej. Ale poniewa one ask i przebaczenie

niosy Kozakom, a Chmielnicki potrzebowa tego dzi od

Korony, przeto umyli on chytrze skorzysta z prónej ode-

zwy Kisielowej, i powita j z wszelkiemi pozorami uszano-

wania, jakby cakiem nowych i nieziszczonycb jeszcze rzeczy

wymagajc. W tyme duchu zgody i gotowoci uczynie-

nia zado Kisielowi i Polsce odbyo si cae przyjcie O.

aska, uradowanego osobliwie pospiechem swojej odprawy.

Ju w dzie jego przybycia odebra Chmielnicki prywatnie

list wojewody, i jeszcze tego samego dnia odpisa na go-
cem osobnym. Pojutrze, dnia 29 czerwca, nastpio publicz-

ne oddanie listu i podarków Kisielowych, w walnej radzie

kozackiej pod golem niebem, nazwanej w licie Kisiela „ra-

d waleczn" a liczcej u niego przesadnie 70,000 kozac-

kich gów, gdy sam pose tylko 10,000 Kozaków zna przy

Chmielnickim w caym Czehrynie. Po odczytaniu listu na-
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Stpiy obrady oad jego treci, w których O. Petroni a-
sko wedug wzmianki listu Kisielowego do prymasa ..trafi

na wielki ogie i burze i iaasy", relacya jednak samego
posa opowiada przeciwnie: ..Przyjli wdzicznie list, i obie-

cali we wszystkiem sucha Irnci Pana wojewody, to tylko

przydawszy, eby to nie byo na zdrad, poniewa maj
wiadomo, e wojska si kupi, a Im Pan wojewoda obie-

cuje im uspokojenie i przc'.. :..;zenie wystpków od Rzeczy-

pospolitej.''

To ufajc tej asce—prawi dalej Chmielnicki ze zna-

n nam kamliwoci w tej kwestyi—cofnlimy si w swo-

je miejsca zwyczajne i Ord wyprawilimy, lubo tak usilnie

napieraa si ruszy w gb Polski, emy j ledwie groz
ora powstrzyma mogli. I posowie do Rzeczypospolitej

ju odeszli, którzy jeli z miociw wróc odpraw, ude-

rzymy caem wojskiem zaporozkiem na zbuntowane gdzie-

kolwiek chopstwo i tpi je bdziem do szcztu. Niech

wic pan wojewoda wesprze nas u Rzeczypospolitej swoj
powag, niech osobicie nawiedzie raczy Kozaków, albo

przynajmniej listownie jak najczciej znosi si z nami.

a nieochybnie sklei si zgoda. Tego samego zdania, o t-
pieniu chopów za dobre przyjcie posów i o potrzebie

czstych porozumie z Kisielem, bya caa starszyzna w ra-

dzie. Przebija w niej widocznie duch zgody i pojednania.

oywiaa j nadzieja w pomylne zakoczenie wani z Koro-

n. Osobliwie w skuteczno opieki Kisielowej i w nieza-

wodnie askaw ztd odpraw posów swoich w stolicy wie-

rzya wedug sprawozdania O. Petroniego starszyzna. Do-

piero w razie przytrudnych rokowa z Rzeczpospolit za-

mierzaa starszyzna; w radzie czehiyskiej ruszy caem
wojskiem na Zaporoe i ztamtd dalsze toczy ukady. Zu-

chwalsza zawsze czer doradzaa Chmielnickiemu uderzenie

na woci.
Po wysuchaniu O. aska dano gos posom czerkie-

skim i moskiewskim, z których pierwsi nieli obietnic

zbrojnej pomocy, drudzy, jedynie dla zbadania zamysów
Chmielnickiego zesani, na zapewnieniach pokoju ssiednie-

go przestali. Po danych im odpowiedziach zasiada caa

Dziea Karolu. Stajnochy Tjm JY. 2
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rada z posami i Chmielnickim do uczty, maogiem winem

pldrowanych piwnic paskich oblanej. Nazajutrz otrzyma

O. asko drug dla swego pana odpowied, powtarzajc

owiadczenia wczorajszej rady i gówne punkta odpowiedzi

zaraz po przybyciu O. Laska przesanej. W obudwóch li-

stach uwiadamia Chmielnicki o spenieniu wszystkich trzech

rad Kisielowych i zacza do nich wiadomo czwart, naj-

waniejsz w obecnej chwili, oznajmujc swoj gotowo do

uspokojenia Rzeczypospolitej od buntów chopskich, jeli ona

wzajemnie askaw odpraw da jego posom: „Rozesali-

my ju uniwersay swoje po wszystkiej Ukrainie''- -opiewa

midzy innemi odpowied pierwsza — ..aby wszyscy tak

z wojska naszego zaporozkiego jako i z poddanych szla-

checkich tej mieszaniny i szarpaniny poprzestali pod sro-

g:em karaniem, yczc tego, abymy przy pierwszej asce

Jego król. Mci, którego nam Pan Bóg z aski swej witej
zechce poda, i wszystkiej Rzeczypospolitej zostawa mogli."

W tej za aski odzyskaniu nikt Kozaków skuteczniej nad

wojewod Kisiela wesprze nie zdoa i jego te przed in-

nymi wzywa Chmielnicki w imi spólnej wiary i krwi, aby

..miociw przyczyn'' raczy by Kozakom u Rzeczypospo-

litej, speniajc wiernie, co im zaprzysig. .,Dla Boga mój

miociwy Panie" — wmawia w Kisiela na mocy ogólnych

wyrae jego listu dodana do pierwszej odpowiedzi cedu-

a—,,dla Boga prosz Wmci, aby mnie Wm ^BlPan sowa-
mi i obietnicami swemi zawie w tem nie raczy, bom si na

Wm MMPana ubezpieczywszy, Ordzie kaza z ziemi naszej

powróci i samem sie z wojskiem powróci, aby wedug
przysionego sowa i paktów Wm MMPana dosy si sta-

o, boby to wanie (strze Boe czego) na duszy Wmci za-

wisn miao."

Wtrconem powyej wyraeniem o królu, ,,którego

nam Pan Bóg z aski swej witej zechce poda'', przyzna-

je sie Chmielnicki nakoniec do wiadomoci o mierci Wa-
dysawa IV, i wyraniej jeszcze w „cedule" drugiego listu

o niej nadmienia, proszc Kisiela o zniesienie si z nim
wzgldem przyszej elekcyi. Temi wzmiankami o zmarym
i nowym królu zamykaj obie odpowiedzie czehryskie, obie

na wpó zwodne na wpó rzetelne jak caa wyprawa pose-
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ska O. Laska. Zwodne przypisaniem ostatnich kroków

Chmielnickiego radom Kisiela, byy one rzetelnemi i wane-
mi jedynie swojem oznajmieniem gotowoci do ratowania

Rzeczypospolitej od buntów chopskich. Okrom listów po-

wiadczaa t gotowo nadto wasna O. Petroniego relacya

opiewajca o niej z miejscowego sprawdzenia rzeczy: ,,Mó-

wi w obec wszystkich Chmielnicki, i gdyby wysani do

Warszawy posowie dobrze odprawieni wrócili, zechce na te

kupy swawolne nastpowa i znosi." Urn i
'^"" - t mo-

w, t odpowiedzi, w ogólnoci caem przyj ^.....^i poegna
sie O, asko dnia 30 czerwca z Chmielnickim i Czehry-

nem, dc spiesznie za wyprawionymi przed nim posami

kozackimi do króla, którzy wreszcie po rónych przygodach

w drodze zbliali si z plikiem listów i skarg do War-

szawy.

Tak jednoczenie dwa w ubogiej szacie poselstwa nio-

sy Rzeczypospolitej od Chmielnickiego danie zawyroko-

wania o jego i wasnym losie, askawie lub nieaskawie

przyjmujc ode zlecone obudwom poselstwom owiadcze-

nia. Poselstwo zaporozkie miao owiadczy, czego od Rze-

czypospolitej domaga si Kozaczyzna, pose' tv.o Kisielowe

oznajmi, czem Chmielnicki z Kozaczyzna we prze chce na

nowo zagroon Rzeczpospolit. Od Rzeczyi spolitej wic

zaleao, aby przywróceniem Kozakom aski i lawnych swo-

bód ocali sobie i Chmielnickiemu spoin przpas z-iiiie-

nia, sobie od dalsz}-^d ;: V'jw z potworn spóili Koz::.:r^va,

chopstwa i Ordy — Chmielnickiemu od srog::h nastpstw

tej potwornej, zab '.:. niego spóki. Co z tego dwoj-

ga wybierze Rzeczpospolita, na dalszych ujrzymy kar:a y



^I. Odprawa posów kozackich.

AY pierwszym tygodniu lipca, kilku dniami przed po-

>viotem O. Petroniego do Huszczy, stanli posowie kozac-

cy z listem do króla Wadysawa w Warszawie. Byo ich

czterech, Fiedor Jakubowicz, przezwiskiem Winiak, Hre-

hory Bodar przezwiskiem But, Lukijan Mozera i pisarz

wojska zaporozkiego Iwan Pietruszeko, wszyscy ludzie pro-

ci i niemieli w wielkim wiecie warszawskim, waciwie
tylko oddawcy poruczonych im pism bez upowanienia do

rokowania z kimkolwiek. Mieli z sob czeladzi trzech Ko-

zaków w om koni i raczj dla nadzorowania ich kroków

ni gwoli czci przydanych im dwóch przystawców, jednego

od ksicia Dominika Zasaw\skiego w Dubnie, drugiego

od wojewody Kisiela w Huszczy, dokd posowie kozaccy

wstpowali po drodze. W W^arszawie zamiast królowi mu-
sieli pa do nóg x. prymasowi i senatorom, od których

naznaczony im zosta dzie 7 lipca do uczczenia zwok
królewskich na marach i posuchania w senacie, gdzie do

rk prymasa zoyli przeznaczone królowi pisma. Majc
nadto trzy listy do tylu przyjaniejszych Kozaczynie mi-

nistrów, oddali dwa obecnym w Warszawie kanclerzowi w.

kor. Ossoliskiemu i marszakowi nadwornemu Kazanow-
skiemu, bo nieobecny kanclerz w. lit. AlbryCht Radziwi
swój trzeci dopiero po dniach kilku otrzyma.

Wrczony senatorom list Chmielnickiego jest nam ju
znany. Towarzyszca mu „Instrukcya" wojska zaporozkie-

go skadaa si z dwóch ustpów, ze skarg i da. Oba
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ustpy skrelone do szczegóowo lecz bardzo zwile do-

szy nas jedynie w kilku nieurzdowych odpisach. W 11

punktach zawarte skargi wyliczaj tyle rónych rodzajów

ucisku Kozaczyzny od wasnych pukowników, od starostów

i podstarocicb, arendarzów i ydów, w sdach i w domu,

w codziennym zarobku przemysem wojennym, handlem,

myliwstwem, ryboówstwem itp. Cztery gówne dania
domagaj si dawnych swobód, powikszenia regestru do

12,000 gów z wasnym wyborem starszyzny w pukach,

wypaty odu od 5 lat wstrzymanego, nareszcie zwrotu za-

branych na uni cerkwi greckich w Lublinie, Sokalu,

w Krasnymstawie, Wodzimierzu i w innych miejscach.

Przebaczenie wystpków poczytywa si zarównie w licie

jak i w „Instrukcyi'' za rzecz sam z siebie wynikajc,
i tylko w niektórych odpisach da mowa jest o odpusz-

czeniu win Chmielnickiemu i ucisku za Potockiego. W o-

gólnoci jak list tak i „Instrukcya" przemawiaj tonem

bardzo agodnym, nie stawi bynajmniej ciszych warun-

ków zgody nad owe dawne, które w nieskoczenie skro-

mniejszych dla Kozaczyzny czasach stawiane byy w roko-

waniach u Kurukowa roku 1625, pod Borowic roku 1637.

W obec to których dawnych i dzisiejszych tak umiarkowa-

nych, tak niezmiernie korzystn 'pomoc przeciwko chop-

stwu wynagradzanych da 12,000 w^ojska, dawnych swo-

bód, zwrócenia odu i kilku cerkwi syzmie odjtych, czem-

e owe ogromne w blizkim czasie ustpstwa Korony na

rzecz Kozaków w ugodach Zborowskiej roku 1649 i ha-

dziackiej roku 1658, zapewniajcych Kozaczynie 40,000

wojska, zniesienie unii, wiksz poow Ukrainy na was-

no!
Sami te senatorowie warszawscy pochwalali Kozakom

okazan w nadesanych pismach „pokor", na któr przeto

stosownie godzio si odpowiedzie. Stosown za odpo-

wiedzi bya w tym razie odpowied rycha, askawa, je-

dynie bowiem ask moga Korona odzyska wierno Ko-
zaków i zapewni sobie ich pomoc przeciwko ciiopom. Je-

dynie rychoci odpowiedzi daoby si zapobiedz tak wiel-

kiemu wzrostowi burzy chopskiej, iby mu ju sama po-
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moc Chmicluickiego nie wydoaa, i moua byo inne jesz-

cze rotlzimo ukraiskie niebezpieczestwo uchyli. Bya
niem gboka, dugo kolej omanych sobie wzajemnych

ukadów wykarmioua nieufno midzy Kozaczyzna, a Pol-

ska, mianowicie Kozaczyzuy ku Polsce, nierzadko jak np.

po zomauj Pawlukowi przysidze suszna, najczciej z po-

twornie przesadzonych wieci urosa i takiemi baniami

podtrzymywana. Ztd kademu bez wyjtku poselstwu Ko-

zaków do Warszawy towarzyszya obawa, aby zawsze z ja-

kiemi skargami i daniami wyprawieni posowie nie odnie-

li poajania tam zamiast aski, albo na gorsze jeszcze

szwanki nie wpadli, a e to niekiedy zdarzao si rzeczy-

wicie, przeto ilekro powrót posów do duszego prze-

wlók si czasu, ilekro czemkolwiek bdto w Warszawie,

bd w drodze zatrzymani zostali, zaw^sze rozbiegao si

o nich mnóstwo zatrwaajcych po Ukrainie pogosek, e
wtrceni s do wizienia, na pal wbici itp. W obecnym

razie niecierpliwiej ni kiedy oczekiwano nad Dnieprem po-

wrotu posów, wyej ni kiedykolwiek podniosy si oba-

wy. Zkd lada dusze przytrzymywanie wysaców przez

panów senatorów w Warszawie mogo w^ najwyszym stop-

niu zniepokoi Kozaków, niepokój ten móg przeszkodzi

dalszym ukadom, w straszne od Kozaków i chopów nie-

bezpieczestwa poda ojczyzn. Jak wic askawie tak

i rycho winni byli odpowiedzie senatorowie.

I byliby zapewne chtnie tak postpili, majc po te-

mu nietylko uniewinnienie w naglcej koniecznoci, lecz

nadto i prawo starodawnego zwyczaju, który sprawy ko-

zackie oddawa w rce królewskie, a teraz w zastpstwie

króla radzie senatu. Nie zdobyli si jednak senatorowie

na miao tak samodzielnego postpku, powstrzymani ci-

gym jeszcze wstrtem ku owym Wadysawowym zamysom
pobudzenia narodu do wielkich czynów, Wadysawowym
zamiowaniom w rodkach i ywioach wojennych, jego

wreszcie skonnociom do Kozaczyzny, co wszystko musia-

oby razi w askawj odprawie posów kozackich. Jak

bowiem w sferach postronnych, w zagranicznych stosun-

kach z Porta, Moskw, Woosz, dziaa jeszcze zbawienny
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wpyw gronych niegdy rzdów i planów Wadysawowych,
tak przeciwnie w samym kraju trwaa cigle dawna nie-

ch ku tym rzdom i planom, mianowicie planowi podnie-

sienia losu i korzystania z rycerskoci Kozaków, których

szlachta jak najzupeniej w chopów obróci chciaa. Ztd
gdy teraz ow spieszn i askaw odpowied przyszo da
Chmielnickiemu, mona byo tern powszechniejszej burzy spo-

dziewa si przeciwko nij i jj sprawcom, i kilka wie-
ych, przeciwnych Kozakom zdarze, cigno na nich

w tej chwili wiksz ni kiedykolwiek nienawi i wzgard
szlachty.

Gów^nem z tych zdarze byo jednoczenie z kozac-

kiem podjte ordownictwo Kisiela, nierównie pomylnij
od kozackiego prz}^'te. Kamliwe w odpowiedzi Chmiel-

nickiego twierdzenie, i cay szczliwy dla Polski obrót

rzeczy na Ukrainie jest skutkiem posusznie przeze spe-
nionych rad Kisielowych, zyskao najmocniejsz wiar nie-

tylko w Huszczy lecz i w Warszawie. Dumny t wiar
Kisiel nie waha si w spiesznym licie do prymasa i sena-

torów pisa o sobie i swojem dziele, i przez najlichszego

robaka P. Bóg ocali Polsk od zguby. Senatorowie wzili

to za rzecz pewn, a prymas nada ordownictwu Kisielo-

wemu urzdow powag, ogaszajc je zleconem od senatu,

a rozumiejc pod tem zleceniem zapewne ów list kanclerza

kor. Ossoliskiego do wojewody Kisiela, którym kanclerz

przynagla wojewod do rokowa z Chmielnickiem, lubo lu-

siel ju przed listem kanclerza kor. Ossoliskiego dopeni
rokowania tego rad i prob u Chmielnickiego. Dziki
ogoszeniu prymasa i mnogim doniesieniom Kisiela roz-

brzmiaa szeroko chwaa jego poselstwa O. aska do Chmiel-

nickiego, upowszechnio si bdne mniemanie, i cale te-

raniejsze uspokojenie ojczyzny zasug jest Kisielow.

A jak z kadego bdu tylko szkoda ronie bdzcym,
tak i zudne uczczenie dziea Kisielowego ukarao si dot-

kliwie obudwom omamiajcym si stronom. Ojczynie i Ki-

sielowi.

Nie zdoawszy zrozumie carogrodzkiej zasugi Wa-
dysawa IV, szukajc jej w innej stronie i innym mu po-

zbawi si naród wiadomoci tój dobrej, tej przeznaczeniem
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nakrelonej mu drogi ratunku, któr, doszo go chwilowe

ocalenie Wadysawowa, i po którj winien by i dalj

ku cakowitemu zbawieniu cakowita w duchu Wadysawo-

wym aska i przebaczeniem Ivozakom. Czego jednak nie

uczyniwszy, na zwodny owszem Ivisielowego ocalenia mano-

wiec wszedszy, da si naród obka urojeniu, jakoby sa-

mcmi radami Kisielowemi przejednany Chmielnicki okaza

si jedynie dla tego tak skonnym do ustpienia, i siom

Kozaczyzny nie ufa, i pomny dawnych dowiadcze mnie-

ma j niezdoln dotrwa ostatecznie Koronie, i e naley

Polakom przybra tylko gron postaw, aby do najtward-

szych warunków zmusi Kozaków. Nie przebaczy win

Chmielnickiemu! byo powszechnem okrzykiem szlachty, le-

pej na straszne dowiadczenia ostatnich klsk a lepj za

kar swojj niewdzicznoci dla Wadysawa, za niewdzicz-

ne zapoznanie jego zbawczej zpoza grobu opieki, za upa-

trzenie jej nie w rzetelnej potdze Wadysawowych wpy-

wów pomiertnych lecz w mniemanej maodusznoci Kozac-

twa. A kar upartych zalepieców jake srogo ucierpia

wnet cay naród!

I nie tem jednem ucierpia, i nie wszed na drog
sprawiedliwoci wzgldem Kozaków. Zudna zasuga Kisie-

lowa zaszkodzia samemu Kisielowi najciszemi skutkami.

Okrzyczany niezasuenie zbawc ojczyzny, zarówno Polsce

jak Chmielnickiemu niezbdnie w dalszych rkowaniach po-

trzebny, rozbudzi tem Kisiel wiele najrozmaitszych zazdro-

ci, podejrze i obaw przeciwko sobie. Jedni lkali si je-

go coraz gonicjszj wzitoci w spóziemiastwie, dajcj
mu atwo otoczenia si rzesz miaych stronników, z któ-

rymi w bezkrólewiu dzisiejszem mógby targn si na pra-

wa i wolnoci krajowe, obra wedug wasnej myli króla

nowego. Drugich trwoyo wielkie oddawna znaczenie Ki-

siela w Kozaczynie, którem prawie cudownie wymóg tyle

ju na Chmielnickim, a w które ostatniemi czasy jeszcze

wyj ró> u Kozaków, jako jedyny ich spóplemiennik

i spówierca w senacie, jedyny w rzdzie koronnym obro-

ca i poradnik ludu ruskiego. Od nagych uniesie czci

dla Kisiela przesza szlachta równie nagle do posdzenia

go o najniebezpieczniejsze zamysy; w listach najpierwszych
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obywatelów kraju jak podczaszy kor. Ostroróg, jak kanclerz

w. kor. Ossoliski, znachodzimy czste wynurzenia podej-

rzliwoci o wojewodzie bracawskim, a sam ksi Domi-
nik na Zasawiu, któremu Kisiel osignienie buawy regi-

mentarskiej uatwi, pisze do senatorów z przygrawk do

swego wasnego promotora i do jego zwizków z ludem

kozackim: „Pogotowiu w Rzeczypospolitej popsowanój nie-

trudno o tak gow, do którj lud swawolny garn si
moe. Snadno w tyci krajach o takowego, który majc
u tego chopstwa egzystymacy, uczyniwszy sobie spraw
prywatn uraz u Rzeczypospolitej, wznieciyby burz. Je-

li tedy takowego lwa w Rzeczypospolitej cierpie pozwoli-

my, gotujemy si by mu niewolnikami..."

Za kadem z takich poduszcze przymnaao si nie-

przyjació autorowi missyi czehryskiej. Poniewa za ka-
dy jego przeciwnik bywa w nastpstwie przeciwnikiem Ko-

zaków, z których Kisiel wszelk moc swoj czerpa i któ-

rymi gównie strasznym by szlachcie, przeto i z Kisiela

przyczyny zwiksza si Chmielnickiemu codziennie tum
nieprzyjació pomidzy szlacht. Przyby owszem teraz

wodzowi kozackiemu z innej, trzeciej przyczyny, w osobie

naczelnego regimentarza ksicia Dominika na Zasawiu
bardzo szkodliwy wróg, gdy jeli nie na czele rycerstwa

tedy kup popleczników na sejmie grony, a jedynie z nie-

udolnj ambicyi wrogi dzi Chmielnickiemu. Ambicy t
dopi ksi niezasuenie swego wodzowstwa, i ona te
znosi musiaa za to ow burz protestacyj i krzyków, któ-

r wszystkie zgromadzenia i sejmiki szlacheckie podnosiy

teraz przeciw jego niezasuonemu regimentarstwu, a od

której ksi pewnym osobliwszym fortelem ochroni si

umyli. Widzc dzisiejsz nienawi obudwóch stanów do

Kozaczyzny, kaza ksi ogosi si wszdzie nieubaga-

nym jj wrogiem, a sam tak arliwie gardowa przeciw

Kozakom i udzieleniu im przebaczenia, tak szumnie zapo-

wiada blizkie ich wytpienie swoim orem, i wielu nie-

przyjació Chmielnickiego stao si za to najgortszymi

stronnikami ksicia, wielu za jego stronników gwoli

ksiciu zamienio si w najarliwszych nieprzyjació Ko-
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aków. Na nich wic jako na mniej strasznych ju od ust-

pienia z pod Biaejcerkwi, jako na spólników mniemanych

zamachów Kisielowych, wrecie jako na ofiary agitacyi ksi-

cia Dominika, spad teraz gniew wszystkiój szlachty, mio-

tajcej si z coraz wiksz wzgard, zawzitoci i otuch

zwyciztwa przeciw Chmielnickiemu i caemu buntowi.

atwo wic poj z tego wszystkiego, i w takim sta^

nie umysów wikszj czci narodu nie mieli senatorowie

warszawscy odpowiedzie w wasnem imieniu posom ko-

zackim, a zwaszcza odpowiedzie askawie. Aby jednak

czemkolwiek próni dziaa zapeni, odpowiedziano Chmiel-

nickiemu tymczasowie dwoma listami, z których jedaym

przemówi do niego arcybiskup w imieniu obecnych w War-

szawie senatorów, drugim kanclerz w. kor. Ossoliski od

siebie. Obaj owiadczaj si w swoich listach yczliwie,

pocieszajc Kozaków nadziej aski i przebaczenia lecz do-

piero na blizkiej konwckacyi, do którj te posów i osta-

teczn zatrzymuj odpraw. Miao to zdaniem szlachty wy-

starczy Chmielnickiemu, a panowie senatorowie w zbioro-

wym licie prymasa mniemali zwiastowa mu wielkie ,,mi-

osierdzie" Rzeczypospolitj, gdy jedynie tyle przyrzekli od

niej Kozakom za ich pokor, i ,,jako dobrotliwa matka a-

skawem na was moe spojrze okiem, do którj si i my
o to przyczyn i powag nasz woymy." Ale i t ba-

h pociech zniweczono Kozakom niewyprawieniem listów

natychmiast lecz zatrzymaniem onych przez dwa tygodnie

w Warszawie, zkd dopiero razem z gówn odpowiedzi

konwokacyi doszy rk Chmielnickiego. On tymczasem od

kilku tygodni bez adnych wieci o swoich posach niepo-

koi si z ca Kozaczyzna ich losem, obawiajc si dla

nich o\Nych niebezpieczestw w Warszawie, które zdaniem

Kozaków otaczay tam zawsze ich posów. Teraniejszym

wysacom, wedug przesadnj rachuby w przytoczonym da-

wnij licie pukownika Kozaków Krzywonosa, liczono w o-

becnj chwili ju 5 tygodni od wyjcia, do znaczny prze-

cig czasu, mniemali arliwcy kozaccy jak Krzywonos, aby

w nim z odpowiedzi wróci z Warszawy,' jeli komu ba
tam nie utn. Szczciem wic byo dla Rzeczypospolitej,
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i W niedugim ju czasie, bo w dwóch niespena tygo-

dniacli, nadej mia w Warszawie termin odprawy posów
kozackici, rozpocz si sejm konwokacyjny.

Rozpocz si on dnia 16 lipca we czwartek w szczu-

pej liczbie niespena trzydziestu senatorów i ledwie w po-

owie, zwyczajnie razem 224, zgromadzonych na sejm kon-

wokacyjny posów izby rycerskij. Zagai si szeregiem

wstpnych uroczystoci w kollegiacie w. Jana i na zamku
w salach obrad sejmowych. Jak otarze wityni tak i „wie-

tne senatu wspaniaego purpury" — przemawia w jednj

z pierwszych chwil sejmu mody pose województwa ruskie-

go, Andrzj Maksym. Fredro — „tak i dolna sala poselska

i zasiadajce w nich grona obradne, caa nawet ich suba,
smutnej aoby okryte byy czernidem." Tak smutno te
i aobnie zabrzmia pierwszy z gosów sejmowych, gdy za

powrotem z wityni i zgromadzeniem si obu stanów

w swoich osobnych miejscach posiedze ozwa si sdziwy
arcybiskup gnienieski w senacie mow jak zwykle cich,

rzewn, obfitemi zami nieszczcia ojczyzny opakujc.
Pocieszyo po niej dopiero podane oznajmienie z izby

poselskiej, i modsi bracia obrali sobie tymczasem jedno-

gonie marszaka, czem rozpoczcie obrad znacznie przy-

spieszone zostao. Wzi za t godno znany nam z sejmu

roku 1646 genera wielkopolski Leszczyski, ciekawy przy-

kad wczesnych stara o pozyskanie aski poselskiej.

Jeszcze na miesic przed konwokacy zgosi si syn-

ny z nauki podkomorzy poznaski, w rok póniej marsza-

ek nadw^orny kor., Opaliski do sw^ego „stryja", kanclerza

w. Ossoliskiego z prob o forytowanie go do marszako-

stwa na kon\vokacyi. Ale kilku tygodniami ju pierwej —
odpowiada kanclerz kor. ,,synowcowi" swojemu listem z d.

26 czerwca, zada od kanclerza tej samej przysugi pod-

kanclerzy kor. i biskup chemiski Jdrzój Leszczyski dla

swego take synowca, Bogusawa, starosty wielkopolskiego,

a e kanclerz i podkanclerzy koronni yj z sob w nie-

zgodzie, niesuszna Ossoliskiemu drani proszcego prze-

ciwnika odmow. Najlepiej zatem spróbowa porozumienia

i zgody, do której obaj spózawodnicy powinni by si skoni
tem atwiej, i obaj w modszych ju leciech piastowali
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lask sejmowa, Opaliski w roku 1G35, Leszczyski 1641,

a tern samem nie o pierwszj ju dla nich nowoci nagrod

walcz. Jako za doszem rzeczywicie porozumieniem ust-

pi synowiec kanclerski synowcowi podkanclerskiemu, a za-

pewniony tern wybór generaa wielkopolskiego dozwoli roz-

pocztej dzi konwokacyi ju w dniu nastpnym do waci-
wych przystpi obrad.

Przystpiono do nich po osobnem naboestwie u zwok
królewskich, uczczonych dwoma kondolencyjnemi mowami
prymasa i nowego marszaka izby poselskij Leszczyskie-

go. Po naboestwie poczyy si oba stany sejmowe w sali

senatu dla wysuchania zagajajcej kady sejm propozycyi.

Jako gos króla bywaa ona czytan zwyczajnie przez kan-

clerza w., dzi w bezkrólewiu przyszo uoy i odczyta j
prymasowi, lecz dla znanj saboci gosu wyrczy go w tern

sekretarz w. kor. X. Gbicki. Ten w krótszych ni zwykle

sowach zda spraw z niemnogich zaiste czynnoci senatu

od czasu mierci królewskiej, w których liczbie obok zwy-

czajnych zarzdze wojennych i skarbowych nie usyszano

nic waniejszego nad opónione i zewszechmiar bezuyte-

czne wysanie goca do Porty. Mody bowiem ubogi goniec,

litewski szlachcic Gazuba, zamiast okazaego „wielkiego

posa'- wysany, rozgniewa Porte, zwaszcza przybywszy

jedynie z daniem tego, co wezyr na uprzednie listy he-

tmana w. Potockiego, kanclerza w. Ossoliskiego i hospo-

dara Lupua ju by uczyni, a przybywszy nadto w porze,

kiedy wielkie zaburzenia w stolicy przygotowyway si prze-

ciw wezyrom i cesarzowi Ibrahimowi. Nie wikszej wagi

wysaniec zaniós chanowi Islamowi odpowied na jego list

do króla, odpowied nie mnij wprawdzie hard jak list

Islamów, ale co do gównej w nim sprawy haraczu, t wy-

rokowi konwokacyi pozostawiono. Do sejmu te dzisiejszego

odroczy senat odpraw posów kozackich, a cae uspoko-

jenie Chmielnickiego przypisuje propozycya poleceniu se-

natu.

Po wyliczeniu tych nieudolnych czynnoci nastpuje

w propozycyi nie wiadomo o jakim wikszym czynie lecz

krótka, zbawienna rada, która zdoaaby pojedna nasz pro-

pozycya. Ptozum i serce pochylonego nad grobem starca,
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kapana, zastpcy króla, zalecaj w nij narodowi dawn,
jedyn, przeznaczeniem i gieniuszem Batorych, ókiewskich,
Wadysawów wskazan drogg ratunku, drog przebaczenia

Kozakom i spólnej wojny z pogastwem. „Co do wewn-
trznego i zewntrznego bezpieczestwa ojczyzny" — sowa
rady arcybiskupiej—„podaje naprzód Wm moim Mciwym
Panom (ks. arcybiskup) do uwagi i prdkiój a nieodwo-
cznej rezolucyi odpraw posów kozackich, i jakimby z nimi

stan sposobem. Rozumie jednak z poytkiem by Rzeczy-

pospolitej, aby teraz ten wystpek im przebaczy, a prze-

ciwko samym Tatarom wziwszy si poczonemi siami,

Ukrain uspokoi, w tych za probach kozackich komisa-

rzów naznaczy.'' — Poczem zwrot do Kisiela, który na

proby arcybiskupa „zjecha tu raczy" dla informacyi

Rzeczypospolitej z caój wojny z Chmielnickim, a od wszyst-

kiej Rzeczypospolitej godzien jest wdzicznoci i podziko-

wania, e przy asce boj t straszn chmur na zgub
ojczyzny staraniem swojem rozerwa i tak cik klsk
przygnbionej ojczynie dzisiejsze uspokojenie z bezprzy-

kadn pieczoowitoci i szczciem sprawi."

Przyjo zgromadzenie t pochwa Kisielow wcale

ozible. Osobliwie posowie bdto wasnem, bdto swoich

senatorskich chlebodawców zdaniem wiedzeni, ozibo Ki-

sielowi, niech caej sprawie kozackiej okazywali. Nie

umniejszya si tem przecie ciekawo, z jak cae koo
poselskie czekao na zapowiedzian informacy Kisiela

o buncie Chmielnickiego. Skoro wic propozycya po wnie-

sieniu reszty przeznaczonych do rozwizania na sejmie

spraw zamkna czasem trwania konwokacyi, por elekcyi,

podarkami krymskimi, zaciganiem i poborem na nie, po-

wtórnem zaleceniem rychej odprawy posów, zada biskup

kujawski Gniewosz odczytania przybyych z posami koza-

ckimi listów i pism, po których wysuchaniu podnioso cae

zgromadzenie gos do Kisiela, aby da relacy o wszystkich

kolejach powstania Chmielnickiego. Na co w^ojewoda bra-

cawski rad przyzwoliwszy, opowiedzia szczegóowe cay
przebieg pocztkowego sporu, dalszej wojny i ostatnich je-

dna z Chmielnickim, zwaszcza przy wzmiankach agodz-
cych win Kozaków z widocznem niedowierzaniem suchany.
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Pierwsz pobudk do ordownictwa O. Petroniego w Cze^

hrynie przypisuje Kisiel w istocie poleceniu senatu, a dla

przyspieszenia odprawy posów kozackich wspomnia o po-

gróce rezydujcego przy Climielnickim murzy krymskiego,

i jeeli nie stanie rycho zgoda midzy nim a Koron, chan

z Ord na nowo wkroczy do Polski. Razem uczynia relacya

Kisiela tak niekorzystne na uprzedzony stan rycerski wra-

enie, i gdy arcybiskup pod koniec posiedzenia powsta ze

swego krzesa i zoy wojewodzie publiczne podzikowanie

od senatorów, koo poselskie nie powtórzyo ze swojj stro-

ny tego aktu uznania, i guchem milczeniem poegnao
Kisiela i posiedzenie. Przed poegnaniem bya te wzmianka

o jakim Dyaryuszu Chmielnickiego, w którym to Dyaryuszu

o listach Kozaków do króla Wadysawa szerzj ma by
mowa.

Sesya jutrzejsza, w sobot dnia 18 lipca, zacza si§

daleko wczeniej ni zwyczajne sesye sejmowe. Ju w pier-

wszym dniu konwokacyi wysali panowie senatorowie dwóch

kasztelanów z wnioskiem do posów, aby obadwa stany

o ósm^j godzinie z rana zbieray si na obrady, co poso-
wie wdzicznie przyjli. Odtd wszystkie czynnoci konwo-

kacyi przybieraj z dniem kadym ruchu, pospiechu; wida
pewn ch skrócenia dni bezkrólewia. I tak dla przyspie-

szenia elekcyi ograniczono konwokacy postanowieniem dzi-

siejszej sesyi do dwóch tygodni, sama za elekcya miaa
si odby w czasie zwyczajnym tj. w 6 niedziel po konwo-
kacyi. Wszyscy czuli gorco potrzeb nowego króla, wszyst-

kim król, jak w roku 1646 zdawa si cikim i niebezpie-

cznym, tak w roku 1648 by rzeczywicie podanym
i zwaszcza w obec Kozaków i ludu nieodzownie potrze-

bnym. W nim jednym bowiem mieli Kozacy i lud zaufa-

nie, jako w jedynym wszystkich czci narodu opiekunie,

nie w bezkrólewiu jak dzisiejszy sejm i wszystkie inne,

które z samej szlachty zoone i czyto z królem czy bez

króla wszechwadne, o samj tylko szlachty dbaj poytek*

Ztd nieprzyjaciel kadego bezkrólewia, pragn mu lud

czemprdzej koca wyborem nowego króla, spodziewajc si

po nim askawej naprawy krzywd, a gotów zato poniecha

buntów, wróci do ulegoci. O czem dobrze wiedzc sza-



DWA LATA DZIEJÓW NASZYCH. 31

chta sejmowa, bya i z tej przyczyny rada nowoobranemu

królowi, staraa mu si uproci drog do bera unikniciem

zbytecznycli na sejmie rozpraw, sporów, wieloci sów. Zy-

skay na tem w szczególnoci obrady sejmu teraniejszego,

nad dawny tryb sejmowania rane, umiarkowane, osobliwie

w swoich pocztkach zgodne. Najbliszym tego objawem

bya sesya dzisiejsza, zagajajca kilkudniowy szereg zda
senatorskich, naprzód duchownych nastpnie wieckich w obe-

cnym razie gównie rozwaeniem sprawy kozacko-krymskiej

zajtych. Poprzedzajc za obrady izby poselskiój mogy
wota senatorskie posuy niejako za przewodnie gosom

poselskim, pocign je przykadem zacnej rady arcybisku-

piój na drog przygarnicia ask Kozaków, i w dwójnasób

uró tem w znaczenie na sejmie.

Owo w istocie wiksza cz senatorów owiadczya

si przychylnie dla Kozaków. Najwietniej w tym wzgldzie

wypad dzisiejszy pierwszy dzie wotów, w którym wedug

upewnienia Pamitników Radziwiowskich ,,wszyscy senato-

rowie", tak duchowni jak wieccy, doradzali odpraw posów

kozackich „z kondonacy" i naznaczenie komisyi. Midzy
innymi ks. ucki, Jdrzej Gbicki, „egzagierujc niezliczone

oppressye, które si Kozakom przez pany ukrainne i ich

urzdniki dziay, i one by przyczyn wojny teraniejszej

udajc, na amnesty pozwoli, dodajc, e ich potrzeba

okoo ich praw zachowa." Najchodniej moe przemawia

dzi za Kozakami znany ich przyjaciel a niedawny ,.amne-

styi" dla nich doradca, kanclerz w. kor. Ossoliski, przeciw

zwykej kolei wotów dopuszczony do gosu. Uprosi on go

w szczliwej przerwie drczcych go cierpie cikiej cho-

roby, dla których jutro nie mógby mówi zapewne, a z któ-

remi czyy si inne, nierównie srosze cierpienia, czynice

kanclerza w. jednym z najnieszczliwszych ludzi tej chwili.

Oprócz bowiem srogich cierpie kamienia, któremi w tylu

listach uniewinnia swoich odpowiedzi spónienie, oprócz

strasznych przeciw niemu haasów po caym kraju za mnie-

mane podniecenie buntu Kozaków, ugodzia go nadto przed

miesicem mier jedynego syna Franciszka bydgoskiego

i lubaczewskiego starosty, w kadym prawie dzisiejszym

licie kanclerskim opakiwana jako wieczna „aoba i strata
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jedynych pociech ojcow?;kich". A zomany takiemi ciosami

osobistemi musia Ossoliski dla zgrzybiaego wieku arcy-

biskupa dwiga cay ciar publicznych trosk, cale brzemi

rzj^dÓNY uarodu, który mu nigdy nie sprzyja a teraz, wa-
nie z najwikszem niezadowoleniem na patrzy. Nie dziw

wic, e chwilowo upad na duchu, i w tegorocznych czyn-

nociach swoich nie uderza ju dawniejsz samodzielnoci,

a dzisiejsza mowa jego bez ognia gównie wasn obron
od zarzucanego mu autorstwa buntów kozackich i suchem

wyliczeniem podrzdnych czynnoci dyplomatycznych zajta,

bardzo niemia wzmiank zbya Kozaków. Jedynie w ró-

wnie wanej sprawie osierocenia Korony wrócia Ossoli-

skiemu dawna gorco mioci dobra pospolitego, i za

najpierwsz potrzeb kraju poczytujc wybór nowego króla,

o jaknajbliszy termin elekcyi baga w swój mowie.

Nastpny dzie zda senatorskich, poniedziaek, 20

lipca, okaza niemniejsz wyrozumiao Kozakom. Zwrócili

na si mowami swemi uwag zwaszcza biskup poznaski

Szodrski, wojewoda podlaski Cioek Chdzyski, kasztelan

wojnicki Micha z Tarnowa, zalecajc odpuci win Koza-

kom a dany od chana trybut obróci na pac wojsku.

Dzi te „Pan Sobieski, który idc z Kudaku w pewnym

sekrecie do Rzeczypospolitej, dosta si do Chmielnickiego,

który go z t kondycy puci, aby Rzeczypospolitj imie-

niem jego niektóre punkta powiedzia. Uczyni tedy relacy^

e Chmielnicki chce si uspokoi, prosi o miosierdzie, y-
czy pokoju, a zachowania przy prawach swoich da. Po-

wiedzia pan Sobieski, e na czóny da mu pienidze Król

BI p. A gdy go spyta pan Sobieski: czemu sobie z Rze-

czpospolil tak postpi? — „bom z towarzystwem mojem

by wielce utrapiony i uciniony i ukrzywdzony, a sprawie-

dliwoci nie mogem dostpi. Nalazoby si suplik wielkie

pudo do Króla Bici, ale Król Bi choby by chcia uczy-

ni sprawiedliwo, nikt go u was nie sucha. Zaczem kaza
nam wolnoci szabl dostawa." Sysza te to midzy Ko-

zakami pan Sobieski (bo by zatrzymany pi dni u Chmiel-

nickiego, który wprzód mia rad tajemn z swoimi asa-

wuami, ni to z nim rozmawia i konferowa), i oni tej

nadzieje s, i tak mówili mu: „Wy chudzi pachocy, co si
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teraz szlacht chrzcicie, bdziecie bojarami, a tylko pano-

wie wasi szlacht bd, a król jedyn gow, którego wy
i my wszyscy sucha bdziecie samego." A nie wiedzieli

jeszcze o mierci królewskiej. — Po tej legacyi Sobieskiego

z Kudakii „czytano list pod dat ostatniego marca z pod

Korsunia pana Krakowskiego do króla JMci, dajc wielkie

przyczyny, dla których musia si przeciwko Kozakom ru-

szy." Po tym licie mony na Ukrainie ssiad Kozaków,

a ztd niedawno przyjaznym od nich listem obesany, mar-

szaek nadworny kor. Kazanowski wygosi w swojej mowie
ów uniewinniajcy Kozaków ustp, który z takiej niewoli,

„jak niebota cierpieli^' — nietylko do Tatarów ale do

samego pieka zrozumia mniema ucieczk, a w którym

przecie nie umie marszaek ofiarowa Kozakom nic wicój

za to nad nowe forum. ,,Zaprawd dosy si stao ordyna-

cyi Rzeczypospolitej na pohamowaniu ich przeszej swa-

woli" — cignie dalej ustp Kazanowskiego — ,,kiedy ko-

misarz Polak, pukownicy Polacy, zaogi na Zaporou z Po-

laków ustawiczne byy, susznie te byo i ordynacy Rze-

czypospolitej uczyni i forum naznaczy z tymi, którzyby

byli mieli Kozaków oprymowa i krzywdzi. Co i si

wtenczas nie stao, ycz z miejsca mego, aby si Kozakom
satysfakcya w tern staa..." Tak skromne wyobraenie o mie-

rze nalecych si Kozakom praw i wolnoci mieli najgo-

rtsi ich przyjaciele w senacie, a i oni nawet poczytywani

bywali za pokrzywdzicieli Rzeczypospolitej, za podegaczów
do buntu, gdy za w kilka dni po mowie Kazanowskiego

przyszo do rozpraw o postawionych przez Chmielnickiego

warunkach, mianowicie o danem przeze zwikszeniu

wojska do 12,000, rozgniewany tem podkanclerzy Leszczy-

ski zaprotestowa przychylniejszym gosom twierdzeniem i
„dla zachowania powagi Rzeczypospolitej do bdzie Chmiel-

nickiemu jeden tysic lub drugi." I na takiem wszake

ponieniu Kozaków nie przestajc, grozio im w senacie

niemao jeszcze przeciwników szkodliwszych, którym adna
bro, adna zdrada, nawet jawne zomanie wiary, nie zday

si nazbyt srogiemi ku ich zagadzie. Nim do rezultatu

obrad poselskich o Kozakach przejdziemy, poznajmy jeszcze

dwa senatorskie przykady takich ostatecznych wzgldem

Dziea Karola Szajnochy T, X, 3
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nich usposobie, jeden przykad mdrej ale niemiaj y-
czliwoci, druu:i szalonój, sromotnie póniej skaranj buty.

Pierwszym przykadem by nieobecny zwykle dla sa-

boci zdrowia na sejmach, lubo na teraniejszym od biskupa

poznaskiego Szodrskiego do naczelnj buawy proponowany,

wojewoda krakowski Lubomirski, mimo nieobecno swoj
wiolorako wpywajcy na konwokacy. Wielu bowiem mniej

monych panów senatu a jeszcze wicej posów kierowao

si bezwzgldnie senatorsk porad wojewody, któr on

przed kadym sejmem nie zaniedbywa owieca sejmiki

województwa swojego. W obecnym razie mogo to owie-

canie wikszy ni kiedykolwiek przynie poytek, usposa-

biajc do agodniejszego sdzenia sprawy kozackiej, za

któr pan wojewoda krakowski jak nieraz w modszych la-

tach, jak niedawno w listowych radach niecigania Chmiel-

nickiego na Ni, tak obecnie w licie do szlachty sejmiku

proszowickiego pod dniem 24 czerwca przemawia. Ale prze-

mawia po zwyczaju sowami nazbyt mikkiemi i niemiae-

mi, aby którego z gortszych przeciwników Chmielnickiego

odwie mogy w Proszowicach od swojj zawzitoci, za-

wierajc tylko nastpujce rozumowanie na rzecz Kozaków.

,,Wierzcie i temu, e wojna z wasnym ludem róna jest

daleko od wojen inszych. W tych zwyciztwo saw i szcz-

cie rodzi, w tamtj jak zwyciztwo tak klska zarówno

szkodz. Da si pobi strze Boe! swoich za wybi siebie

zniszczy. Moderacyej tu wielkiej i prudencyej potrzeba,

cho do ostatecznoci exacerbowani jestemy...'- I nic ju
wicj nad to goe upomnienie do raoderacyi. Jak wymo-

wn za i przedsibiorcz bya owa wspomniona tu exa*

cerbacya, okae ów drugi przykad ostatecznoci senator-

skich zda o Kozakach, uosobiony w znanym nam ksieciii

Dominiku na Ostrogu Zasawskim, niedawno spodziewanym

poskromicielu Kozaków powag i agodnoci, dzi najgo-

niejszym zapowiadaczu wytpienia ich ogniem i mieczem.

Nie chcia ksi z Zasawia obecnoci swoj na sej-

mie rozbudzi na nowo led.vie ucichych przeciw sobie ha-

asów, a chcia surowym ile monoci gosem przeciw Ko-

zakom uj do reszty opini sejmu, zoy senatorskie zdanie

swoje w sprawie kozackiej. Owocem tego by nie tak list
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jak raczój piorunujcy przeciw Kozakom manifest do caj
Rzeczypospolitej, skrelony w Dubnie dnia 14 lipca a od-

czytany na dzisiejszem posiedzeniu sejmowem 20 t. m. je-

den z najjaskrawszych napozór aktów monowadczj tam-

tego czasu wzgardy i niechci dla ludu w ogólnoci. Od-

stpujc bowiem od zwyczaju odróniania Kozaczyzny od

chopów, stawia manifest zasawski tamt i tych na równi

z sob, co jak niezmiernie mierzio Zaporoców, tak prze-

ciwnie trafiao do najfundamentalniejszych w tym przed-

miocie poj i ycze szlachty, pragncej wanie powsze-

chnego zchopienia tak Kozaków jak wszelkiej ludnoci

sielskiój. Gwoli temu yczeniu rozpoczyna ksi swoj
odezw zespoleniem waciwój wojny kozackiej pod Chmiel-

nickim z dalszemi otrowstwami chopskiemi w Tulczynie

i gdzieindziej, i przebiegszy pokrótce szereg tych spólnych

gwatów kozacko-chopskich ciska swoje pioruny przeciwko

„chopom'^ w najogólniejszem znaczeniu, mianowicie przeciw

ofiarowanej Kozakom przez niektórych senatorów ,,amni-

styi". — ,?Wic za takiemi zadatkami nakazuj sobie pod

najniegodziwszemi warunkami amnisty, nie prosz o ni.

Ale ja jako senator i wolny w ojczynie mojej obywatel

chwali tj amnistyej nie mog, wyjwszy eby wszystka

chwaa nasza faszem bya u postronnych narodów. Serce

bowiem truchleje wspomniawszy, kiedy najplugawszy stek

ludzi, purgament nasz, na karki nasze obcego i to jeszcze

barbarzyskiego wroga zacignwszy, cikiej niewoli nas

nabawiaj. A za to jeszcze amnisty da sobie ka wolne-

mu narodowi, tyraskie prawa dajc! Pytam, gdzie jest na-

ród tak barbarzyski, któryby móg to wytrwa! Przynaj-

mniej lito nad tak ndz i pami tj niewoli, któr
ucierpielimy, nie ka tak sromotnej zgody zawiera."

A z tej zgody, z tej amnistyi, jaki poytek? Najuci-
liwsze warunki, z których pierwszym 12,000 ludu zbroj-

nego pod wolno obranymi wodzami, aby z tych 12,000 uro-

sa niebawem stokro wiksza kupa swawolna, ci za wolno

obrani wodzowie, aby ciarem stali si wasnj ojczynie,

hardymi „lwami", którym wkrótce przyszoby podda karki

w niewol. Taka kondycya druga, zadane przez Kozaków

zwrócenie cerkwi lubelskiej i sokalskiej. „A chopska to
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kwestya!" — gorszy si ksi z Zasawia — „nie sameje
o tern mówi naley szlachcie? Albo ta poboDo nie ma

z tym buntem konnexyej, albo jeli ma, jest przyczyn, bun-

tów, której obawia si trzeba w przyszoci. O cerkwiach

chop si pyta, któremu adna o Bogu wiedza, adna wiara.

yj kietylko jako barbarzycy ale jako dziki zwierz, Wy-

soka-to zaprawd na chopa teologia; gmin tego wymyli
nie móg." — Gdzieindziej wic szuka róda tym niesna-

skom i uroszczeniom duchownym, chopom takich celów,

takich rodków nie przypisywa. Chopstw^o, na siebie samo

ograniczone, daleko mniej silnem jest i niebezpiecznem ni
powszechne mniemanie, Rzeczpospolita atwo mu samemu

sprosta potrafi. „Wierzcie bratu owdzie rzeczy wiadome-

mu" — woa ksi do braci rycerskiej i senatorskiej—,,aby

konieczno nieodbyta miaa nas zmusza do tj zacignie-

nia na si przez amnisty sromoty. Jeszcze nie tak nawalna

burza, abymy agle zwija musieli, nie jestemy jeszcze

w takiem rozbiciu, abymy je tak obywatelstwa i miast

ruin odkupywali. Strach by z razu, gdy nie wiem za jakich

losów dopustem pado to niespodziane na Rzeczpospolit

nieszczcie. Teraz nie moe ju ono spa tak znienacka,

gdy siy Rzeczypospolitej pokrzepione, gdy jedni ju prawie

w oczach nieprzyjacielowi, drudzy w tyle stanlimy, w ta-

kim za stanie, co dla Boga za konieczno zmusza nas do

amnistyej! Podobno idzie o to, abymy si na onierza nie

onerowali..." — Poktórejto próbie zalepienia narodu pych,

omamienia go zgubnem widziadem materyalnej potgi, na-

stpuje próba wtrcenia go w przepa moraln, jawna za-

chta do wiaroomstwa. „Na ostatek jeli niektórych Ich-

mo panów senatorów zobowizanie si jakie o t amnisty

ju nastpio, i to ju jest uniewanione przez samyche

zbójców. Wszak chcieli zaprzesta wojny, a oni wiksze

w tym czasie bunty wznieciwszy tak wiele zego narobili, e
nie masz w tych krajach familiej szlacheckiój, którejby

krewnych, rodziców, dziatek, braci i sióstr nie mieli pobra

w niewol, e za ort, za groszy kilka, kilkanacie, chrze-

cianina przedaj poganinowi, tem samem gorszymi bdc
nad pogany. Ztd kto wiar amie, temu niech ona wzajem

bdzie oman. Frangenti fcdem ftdes frangalur eidem.^''
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I jakby niedo jeszcze tych zym duchem natchnio-

nych rad, tych zgubnych w licie dubieskim zudze, roi

on sobie now osobliwsz przyczyn ustijpienia Chmiel-

nickiego z Ord, z pod Biaejcerkwi, aby mu za now mor-

dercz pobudk posuya przeciw ludowi. „Nie szczera to,

aby ten buntownik z jakich wzgldów dla ojczyzny mia
uczyni spoczynek ten orowi, albo go czyja miaa uhamo-

wa zrczno i dobrotliwo. Rzeczywicie tak byo, e
obcieni upami, niesychanym jassyrem, jakiego od po-

cztku wiata nie mieli, zgromadzi musieli tyche samych

niewolników i jeców, których liczba nierównie przewyszaa
wojsko ich. Przeto i ani godno Rzeczypospolitej tego

dozwala, ani honor, ani poytek, ani konieczno, ani mo-

na spodziewa si na przyszo jakij ulgi albo pewnoci,

jake niesprobowawszy ora, nie bdc zwycionymi, nie-

sychane akceptowa kondycye? Dlaczegó za ojczyzn, za

braci nasz, których wycignite s do nas rce i krwawe

zy i westchnienia suplikuj, wzbraniamy si stan do

walki tak przeciw otrom poddanym naszym, zdrajcom jako

i krzywoprzysizcom, którzy dla Boga i Rzeczypospolitej

zomali wiar! — Poczem jeszcze obietnica powicenia sie-

bie i caej fortuny na otarzu ojczyzny i uwaga pociesza-

jca, i jeli Chmielnicki w cigu wojny zechce si cofn,
natenczas tak daleka droga z Warszawy na Ni Polakom

jak z Niu do Warszawy Kozactwu. W którymto razie

i chopstwo okae si nieskorem do spólnj z Chmielnickim

walki i klski, a przy mniejszem niebezpieczestwie od

chopów, przy posikach zagranicznych z Moskwy i Wooch
któ wtpi bdzie móg o zwyciztwie! ,,Unienie tedy na

wszystkie zaszczyty ojczyzny i przez miosierdzie Boe pro-

sz" — koczy ksi Dominik swoj odezw — „nie chciej-

cie sucha rad maodusznych, nie odwierajcie rebellizan-

towi tej drogi w przyszo, a mnie senatorowi, bratu

i sudze swemu unionemu, w asce boej i siach spólnych

niedesperujcemu, tak wielk hab ojczyzny pomci i za-

hamowa pozwólcie.'*

Prosi o to Rzeczpospolit najmoniejszy pan kraju,

a proby i yczenia tak mone, rady takich potentatów jak.

ksi na Ostrogu Zaslawski, byway rzadko niewysucbane.
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Gdy rada warszawska przed miesicem oddaa ksieciu po-

ktnie regimentarstwo naczelne, rozgniewany tern naród

l)0j jego nieudolno do tój godnoci, i zacz przeciwko

niej protestowa, ale skoro sam ksi ozwa si z prob
o co do szlachty, wszystko z maym wyjtkiem odpowia-

dao mu przytoczonemi dawnij sowami kanclerza w. Osso-

liskiego, i „chce mie z nim tsam ch i niech,
unum telle et uniim iioUeJ''' A e w obecnym razie proba

ksica o wojn z Kozakami dogadzaa gorcym yczeniom

wikszoci sejmu, gdy nadto listowne zdanie ksicia z Za-

sawia zamkno cay dwudniowy szereg zda senatorskich,

i miao waciw kademu ostatniemu gosowi wag i du-
sz trwao, przeto przywtórzyy mu tem chtniej obadwa

stany, zarówno lkliwi zwyczajnie w obec kadj powsze-

chniejszej zgody senatorowie, jak rozgrzane listem ksicia
a zwaszcza dzi bardzij od senatorów rozsroone przeciw

Kozakom koo poselskie. Zdaa bowiem od swoich dóbr

ukraiskich mieszkajcy panowie czuli mniej dotkliwie dzi-

siejsz plag od Kozaków i chopów, i gównie nie tak sami

jak swoimi arendarzami cicy ludowi ukraiskiemu; byli

dla w ogólnoci pobaliwszymi, osiada za na Ukrainie

cz koa poselskiego doznawaa bezporednio wszelkich

okropnoci tej burzy, i mierteln ztd nienawici ku jj
sprawcom paajc, chciaa teraz da im srogi odwet na

sejmie. Skutkiem takiej lkliwoci senatorów a rozjtrzenia

izby poselskij wywara odezwa zasawska niepoledni wpyw
na tok obrad, i prdzej, ni si mona byo spodziewa,

stano pod jj wraeniem postanowienie, aby jaknajspie-

sznij odprawi posów kozackich, a w poruczonj im od-

powiedzi nie koczy ostatecznie z Chmielnickim lecz ode-

sa go do zwyczajnej po wszystkich dawnych buntach za-

porozkich komisyi, któraby wymagania Kozaków z powag
a dostojestwem Rzeczypospolitej zgodzi umiaa.

Jako zaraz na posiedzeniu jutrzejszem, dnia 21 we

wtorek, zajto si odpowiedzi, jednoczenie w senacie

i w kole posów, zachcajc si w zajemnie do pospiechu.

Wyszo nawet w tym celu dwóch kasztelanów w poselstwie

do koa rycerskiego z zawezwaniem do uoenia natychmiast

konceptu odpowiedzi, na co izba poselska chtnie przystaa.



DWA LATA DZIEJÓW NASZYCH. 39

Nie wiedz-c z razu, azali oba stany jednym i tym samym

albo dwoma rónemi odpowiedzie maja lit^tami, wystijiono

w senacie i kole posów z próbami dwóch rónych listów.

Senatowi odczyta wojewoda braclawski Kisiel skrelony

przez siebie modelusz listu ze wszechmiar askawego, który

gdy wanie zbierano si nadesa do przyjcia izbie po-

selskij, nadesza od niej wzajemnie próba odpowiedzi zna-

cznie rónej, mianowicie znacznie surowszej. Ztd za odczy-

taniem go senatorom znalaz on pomidzy nimi niektórych

kontradycentów, usiujcych jakimkolwiek sposobem utrzy-

ma pierwszestwo odpowiedzi Kisiela lecz niezdolnym do-

pi zamiaru. Dla uatwienia sprawy ustanowiono deputacy

z 18 senatorów i czonków izby poselskiej, majc, zaj
si odpraw posów kozackich i uoeniem instrukcyi dla

cilejszej komisy i do spraw kozackich, która w myl sejmu

rokowaaby z Chmielnickim o stay pokój. Po niedugiej

naradzie deputatów, w liczbie których znani nam biskup

kujawski Gniewosz, hetman polny lit. Janusz Radziwi,

obaj kanclerze ww. Albrecht Radziwi i Ossoliski, Sa-

pieha podkanclerzy lit., wrecie nasz wojewoda bracawski

Kisiel, przyjt zostaa próba listu izby poselskiej. Oto jej

brzmienie, nieco zagodzone echo srogiego manifestu ksi-

cia Dominika z Zasawia.

„My rady duchowne i wieckie i wszystkie stany Rze-

czypospolitej tak koronne jako i W. Ks. Litewskiego na

konwokacy warszawsk zgromadzone. Odebralimy od po-

sów waszych pisanie do w. pamici króla Im ci pana na-

szego, które jako ci, do których po zejciu z tego wiata

króla pana naszego mciwego wszystka wadza i rzd Rze-

czypospolitej naley, otworzywszy z nich wyrozumielimy,

e po tak wielkim wystpku waszym przeciwko Bogu

i Rzeczypospolitej, Ojczynie naszj popenionym, aski

i miosierdzia prosicie. Nie potrzeba wam postpków wa-

szych tumaczy, sami si znacie do tego, ecie przeciwko

przysidze Bogu uczynionj i przeciwko wszystkim obo-

wizkom chrzeciaskim sobie postpili, kiedycie szable

mieli podnie z pogastwem na krew chrzeciask, zkon-

federowawszy si przeciwko garci i to rozdwojonego woj-

ska Rzeczypospolitj. Lubo tedy za ask Bo miaaby
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Rzeczpospolita nasza wzi z was pomst, i nieomylnie Bóg

by j bogosawi przeciwko tym, którzy wiar zamali, ma-

jc jednak wzgld, aby si dalój krew chrzeciaska nie

laa, tudzie na pokorne i unione proby wasze, do tego

si skonia, i naznaczya Ichm pp. komisarzów, ludzi wiel-

kich, którzy wam dalsz wol Rzeczypospolitej opowiedz;

z tem si teraz deklarujc, e jako nie zwyka na krew

poddanych swoich nastpowa, tak jeeli za ten wasz wy-

stpek aowa susznie bdziecie, i onj dosy uczyni ze-

chcecie, nie bdzie od tego Rzeczpospolita, aby wam tego,

czegocie si dopucili, przebaczy nie miaa; tego po was

potrzebujc, abycie winie, którekolwiek przy sobie ma-

cie, wolno jak najprdzej pucili, o herszty swawolnych

kup, którzy si teraz na rónych miejscach kupi i domy

szlacheckie najedaj, pilne starania uczynili i onych przed

panów komisarzów naszych stawili, tudzie abycie z po-

gastwem adnego porozumienia nie mieli i owszem wszyst-

kie zwizki, którecie mieli z nimi, porzucili. Ju tedy ocze-

kiwajcie na komisarzów, którzy do was pospiesz, a wtem rze-

cz sam pokacie t Rzeczypospolitej pokor, abycie si

skromnie, nieczynic dalszych szkód, w pastwach Rzeczypo-

spolitej tak w koronnych jako i W. Ks. Litewskiego zachowali.

To te wam oznajmujemy, e posowie wasi adnych listów

ani przywilejów, o których vvzmianka w Instrukcyej waszej

jest, Rzeczypospolitj nie oddali. Zatem ask wam nasz

ofiarujemy. Dan w* Warszawie 22 Juli 1648."

Jeszcze trzy miesice nie upyny, jak Chmielnicki

z Niu domaga si od Potockiego sprawiedliwoci, a Po-

tocki nie chcc jej da pisa w miesicu maju do króla:

„Nie ruszyem si w Ukrain dla przelania krwi chrzeci-

jaskiej , ale eby nic dobywszy broni strachem samym woj-

n skoczy. ''—I dzi, po bezprzykadnem ukaraniu Potoc-

kiego z ca Ojczyzn za to zudzenie, staje Chmielnicki

po raz drugi przed Rzeczpospolit z daniami sprawie-

dliwoci, dawnych swobód, zwikszenia wojska, zwrotu cer-

kwi i odu, a Rzeczpospolita podobnie jak Potocki ,,stra-

chem samym" zwyciy chce Chmielnickiego, i odpowiada

mu w swoim licie: „Lubo tedy miaaby Rzeczpospolita

nasza wzi z was pomst, i nieomylnie Bóg by j bogo-
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sawi, majc jednak wzgld, aby si krew chrzecijaska

nie laa, tudzie na pokorne i unione proby wasze sko-

nia si Rzeczpospolita^'—do czegó? Do bahego pórod-

ka, który zawsze tylko nietrway poytek Polsce, dug
szkod niós Kozaczyznie — ,,naznaczymy komisarzów, któ-

rzy wam dalsz wol Rzeczypospolitej opowiedz"—Dalsz?

a dzi? — Dzi, rj^^^li aowa bdziecie i zado uczyni

zechcecie, nie bdzie od tego Rzeczpospolita, aby wam prze-

baczy nie miaa". — Tymczasem nie Rzeczpospolita lask

Kozakom, lecz Kozacy Rzeczypospolitej suy winni pomo-

c, obron od gwatów chopstwa. Zw^aszcza tj ostatniej

posugi domagaa si Rzeczpospolita usilnie od Chmielnic-

kiego, i ju ów pierwszy list arcybiskupa do niego tylko

pod tym warunkiem obiecywa mu ask, jeeli — „od was

i innego swawoleiistwa, które przykadem waszym woci,

Rzeczypospolitej plondruje, miasteczek dobywa, ludzie nie-

winne mordujc, zostanie bezpieczna i wolna". Wspólna

za odpowied caej Rzeczypospolitej da wyranie—„o her-

szty swawolnych kup abycie pilne staranie mieli, i onych

przed panów komisarzów naszych stawili." Dalej ma Chmiel-

nicki jeców wyda, z pogastwem zerwa i spokojnie pa-

nów komisarzów wyglda. O daniach za Chmielnickie-

go, o swobodach, wikszem wojsku, cerkwiach i odzie

—

nic. I to w chwili, gdy Chmielnicki przeszo krociowi bi-

tnego wojska dowodzi, gdy wedug lamentu zbiegajcej z za

Bugu szlachty ogromne „morze buntu chopskiego^' rozlao

si midzy Dnieprem a Bugiem, Rzeczpospolita za przeciw

tej kozackiej i chopskiej toni nietylko do dzi 21 lipca,

ale jeszcze do 13 sierpnia nie wicej nad 9,600 wojska

w gównym obozie pod Glinianami, a zaledwie kilkanacie

tysicy nagromadzi zdoaa w calem Królestwie, nie zwra-

cajc bynajmniej uwagi na to, jak Kozakom w tym czasie

wbrew wszelkim zakazom carogrodzkim narzuca dalsz po-

moc swoj pogastwo krymskie.—Owszem za trzy tygodnie

od dzi, nim jeszcze dzisiejsza odpowied sejmu w rku
Chmielnickiego si znajdzie, ze wspomnionych powyej roz-

ruchów w Carogrodzie wynikym upadkiem przychylnych

Polsce wezyra i cesarza a wyniesieniem natomiast innych

wrogich jej wezyrów i padyszacha upadn wszelkie zakazy
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i przeszkody najcilejszemu braterstwu pogan z Chmiel-

nickim, najswobodniejszemu wojowaniu Polski spoin broni

kozack i bisurmausk.

W takim to stanie rzeczy przyja deputacya sejmo-

w prób listu izby poselskiej do przesania Kozakom, a oba

stany obradujce uznay j za jedn spoin caej Rzeczy-

pospolitej odpowied. Na posiedzeniu jutrzty'szem, u 9 go-

dzinie z rana, w penem zebraniu senatu i koa poselskie-

go, pod przewodnictwem deputacyi do odprawy posów ko-

zackich, miao nastpi dorczenie im odpowiedzi. Jeszcze

przed t scen atoli zapragno koo poselskie dowiedzie

si od W7saców kozackich o listach i pismach Wadysa-
wa na Ni, przyrzekajcych Kozakom zwikszenie wojska

i wojn morsk, a wspomnionych w odczytanym przed trze-

ma dniami licie Chmielnickiego do króla, Kaza wic mar-

szaek izby poselskiej jeszcze dnia dzisiejszego stawi si

posom kozackim przed zgromadzonym stanem rycerskim,

dla okazania tych listów Wadysawowych lub oznajmienia,

co o nich wiedz. Napróno przedstawia podkomorzy i po-

se mozyrski Obuchowicz bezuyteczno takiego ledztwa,

które znaczyoby tyle co przed gaszeniem poaru szuka

jego przyczyny, przed ratowaniem czowieka, co w studni

wpad, pyta go naprzód, jak si tam dosta. Posowie

wszelako nie dali si odwie od ledztwa, i zawezwali wy-

saców Chmielnickiego przed siebie, niemao zatrwoonych

takiem wezwaniem. Jak bowiem kady widok wietniejsze-

go zebrania panów polskich, tych w oczach kozackich nie-

ograniczonej wadzy „królewit i królewitek''. wprawia

Kozaków w pewien rodzaj strachu ze czci, tak zwaszcza

dzisiejsze powoanie ich przed stan rycerski zdao- si im

gronem i niebezpiecznem, wymagajc po nich okazania lub

oznajmienia rzeczy, których ani mieli z sob ani ich znali.

,,Bladzi'' przeto ,,i drcy" stanli wszyscy czterój w obec

caego zgromadzenia u progu sali, gdzie marszaek koa
Leszczyski upomnia ich do rzetelnej odpowiedzi na trzy

pytania: „Kto pozwoli im ekspedycy i z jakiego skarbu?

Listy i przywileje królewskie gdzie s, i czy te maj przy

sobie?"

,,Odpowiedzieli Kozacy"— opiewa jedyna o tern spó-
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czesna wiadomo w Pamitnikach Radziwiiowskich — ,,i

listów adnych nie maj i nic o nich nie wiedz, wiadomo

o nich zapewne starszym jako i o pienidzach." — Wedug
innej nieco póniejszej wieci dali posowie kozaccy w in-

nym czasie i miejscu o wiele mielsz na powysze zapyta-

nie odpowied. Mieli tedy podczas ceremonialnych odwie-

dzin u arcybiskupa odpowiedzie komu pytajcemu, i od

króla Wadysawa IV otrzymali pozwolenie i pienidze na

wojn morsk, co ze znanemi nam wypadkami roku 1G46

porównawszy musiemy uzna prawdziwo twierdze posów
kozackich. Przy dzisiejszem jednak ledztwie w izbie ry-

cerskiej nietylko nie odpowiedzieli posowie tak miao jak

u prymasa, lecz sami owszem postraszeni odeszli, unoszc

z sob pogrók marszaka izby, i „Rzeczpospolita w swo-

im czasie zapyta Chmielnickiego o wszystko". Na szcz-

cie byo to ostatniem postraszeniem posów w W^arszawie,

gdy ju nazajutrz, we rod '22 lipca, na uroczystem ze-

braniu caego sejmu nastpia ich ostateczna odprawa, po-

przedzona ciekawym dowodem hardoci sejmu wzgldem
Kozaków. Bezuytecznym zbywszy ich listem, obawiaa si

Rzeczpospolita ublienia swojej godnoci zbyt szczytn jego

intytulacy i zaledwie na taki nadpis pu dugiej zgodzono

si naradzie, z jakim od samego króla listy szy do Koza-

ków tj. z prosta: „Starszemu atamanowi, assawuowi, pu-

kownikom, setnikom i wszystkiemu wojsku zaporozkiemu."

Którymto skromnym napisem list opatrzywszy, podpisali go

w imieniu senatu arcybiskup gnienieski, w imieniu stanu

rycerskiego marszaek izby poselskiej. Poczem na rozkaz

eputacyi do odprawienia posów wprowadzono ich przed

oba stany zebrane, gdzie sekretarz w. kor. przedoy im

przyczyn duszego ich zatrzymania w stolicy, i wrczy
im tak dugo oczekiwan odpowied. Wyszli z ni ochot-

nie z tych kirem i niechci ludzk ponurych cian, i spiesz-

nie opucili Warszaw. Przydany im zosta za przystawa

znany z nieco póniejszych pamitników szlachcic, Mikoaj

Wolski, obecnie rotmistrz pieszy z pod chorgwi arcybi-

skupa.

Na teme posiedzeniu postanowiono, aby kandydaci
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do elekcyi na 30 mil byli oddaleui od miejsca elekcyi. Zjawi

si take drugi list ksicia Dominika Zasawskiego do sena*

torów, jeszcze bardziej od pierwszego prywatnym powicony
widokom. Odwoujc si do swoich licznych przysug ojczy-

nie uskara si w nim ksi na cigych jeszcze kontra-

dycentów jego regimentarstwu, wzywa usilnie kolegów swo-

ich do utrzymania go przy niem. Dyy wic oba listy

do jednego waciwie celu, pierwszy przesaduem poburza-

niem przeciw Kozakom, owic podstpnie stronników ku
obronie buawy, drugi grzmicym gosem woajc o pomoc
dla niej. Dopiwszy pierwszym listem zamiaru, przyczy-

niwszy si tem sowicie do upadku sprawy kozackiej na kon-

wokacyi, nie wtpi ksi o podobnej skutecznoci listu

drugiego, a znana niestety ulego obudwóch stanów wszel-

kim „chciom i niechciom" przemonych panit jak ksi
na Ostrogu Zasawski, uniewinniaa znacznie tak zarozu-

miao. Czy nie mogc czy nie chcc poj, jak niezasu-

onym przyklaskiem manifestowi ksicia przeciw Koza-

kom tylko jego prywacie stao si zado, jak posusze-
stwo dzisiejszj probie o pomoc podobnie tylko prywat-

nej ksicia posuyoby dumie, okazay oba stany wszelk
gotowo do utrzymania ksicia w naczelnem regimentar-

stwie, i na jednem z dalszych posiedze zatwierdziy wszyst-

kim trzem hetmanom ich dostojestwa. e za to sual-
stwo osobistym zachceniem monowadczym grozio caemu
narodowi niebezpieczestwem, e najwaniejsza z spraw te-

gorocznych, sprawa odzyskania wiernoci i pomocy Koza-
ków, pokierowan zostaa faszywie samolubstwem prywaty

paskij, nie gorszyo, nie frasowao adnego z ówczesnych

wychowanków zotj wolnoci.

Owszem jeden bd wiód ich powszechnie w drugi.

Obrawszy nieudolnych hetmanów, musiano wesprze ich

zdolniejszymi pomocnikami, trzem regimentarzom przyda

wyborem 32 komisarzów wojskowych. Znaleli si w tj

liczbie z senatu znani nam po wikszj czci wojewodowie

bracawski Kisiel, ruski Jeremi ksi Winiowiecki, go-

dzien pochway, e nie wzgardzi komisarstwem, nie dost-

piwszy regimentarstwa; brzeski Szczawiski, ów miay
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mówca na sejmie roku 1646; podolski Stanisaw Potocki

zwany Rewera; kijowski Janusz Tyszkiewicz; wrecie awaj

kasztelanowie Witowski sendomierski i Jdrzj Firlej bez-

ki. Ze stanu rycerskiego weszli do komissyi z prowincyi

maopolskiój miecznik kor. Zebrzydowski, trzej Lubomirscy,

koniuszy kor. Aleksander, genera krakowski Jerzy i sta-

rosta biaocerkiewski Konstanty, podkomorzowie: lubelski

Firlej, halicki Jan Potocki i bezki Janusz Prusiski, go-
ny na sejmie przeddwuletnim dyssydent podscdek krakow-

ski Chrzstowski, i starostowie: lubelski Zbigniew Firlej

i lwowski Adam Sieniawski, ów bezpatnie uwolniony je-

niec Korsuski. Z Wielkiej Polski obranymi zostali smut-

nej pamici Hieronim Radziejowski, dzi wielkorzdzca ko-

pal krakowskich, podkomorzy gostyski Marcin Sadowski

i starostowie wieluski i sokalski, Stanisaw i Zygmunt
Denhoftowie, rogoziski Grudziski, koniski Rozdraewski,

warszawski Jan Grzybowski, róaski Wessel, wrecie „uro-

dzeni" Ossowski i Karchowski. W. Ksistwo Litewskie do-

starczyo komisyi chorego W. Ks. Lit. Krzysztofa Paca,

marszaka oszmiaskiego Zenowicza, stolnika W. Ks. Lit.

Bogdana Gsiewskiego i chorego nadwornego Ogiskiego.

Uzupeni t komisy wojskow z samych ziemian zoonm wycznie rycerski, wsawiony w wojnach postronnych

Arciszewski, dzi staropolskim wyrazem „starszy" nad ar-

mat koronn.

Tak hojnie zaopatrzono rzdy wojenne szczupego woj-

ska; staraniom pokojowym kaden serca i trudów skpi.
Pierwsze z tych stara dy miao do jaknajprdszej elek-

cyi, jaknajprdszego podwignicia kraju rzdami nowego

króla, który jako obroca i askodawca drogim by zawsze

ludowi, a dzi jako uspokoiciel od ludu cennym jest nawet

panom i szlachcie, zarówno niecierpliwie oczekiwanym od

wszystkich stronnictw. Poniewa jednak ustawy nie pr-
dzj jak w 6 niedziel po konwokacyi pozwalay odby elek-

cy, przeto wszystek prawie sejm teraniejszy zgodzi si
w pierwszych dniach swoich na projekt takiej ustawami

przepisanj elekcyi, to jest otwarcie jj nastpi miao dnia

12 wrzenia, jako istotnie w 6 tygodni od przyspieszonego

zamknicia konwokacyi w dniu 1 sierpnia. Podoba si
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ten ani za bliski ani zbyt odlegy termin zarówno szlach-

cie jak i Kozakom, zgadza si nawet z wol tak arliwych

nieprzyjació nagych elekcyi, jakimi bya naprzykad w tj

porze szlachta sejmiku województwa ruskiego w Wini,

„gdzie jednostajne wota byy" — pisze spóczenie regent

lwowski Czechowicz—„eby elekcya prdzej nie bya, jeno

podug zwyczaju i praw szlacheckich, w sze niedziel po

konwokacyi; inaczej — aczby do takij przyj miao osta-

tecznoci, eby nieprzyjaciel nam na barki nastpi i wszyst-

kich nas stanu rycerskiego ludzi powiza mia— nie uczy-

nimy". Owó ten najgortszym mionikom wolnoci nie-

wstrtny projekt terminu elekcyjnego musia dzi w prze-

dostatnim dniu konwokacyi, 31 lipca^ ostatnie w penem
zebraniu stanów przej odczytanie, które nie znalazo tak

powszechnej zgody jak pierwsze w dniu 18. Krótki bowiem

przecig midzy odczytem pierwszym a drugim zmieni

znacznie usposobienie szlachty sejmowej, srogim listem ksi-

oia Zasawskiego rozzuchwali j przeciw Kozakom, ozi-

bi w nij yczenie prdseej elekcyi. Przenoszc wic du-
sze bezkrólewie nad krótsze, przyczyniono bezrzdowi prze-

szo trzytygodniowy ks czasu, i dopiero dzie 6 padzier-

nika zosta terminem rozpoczcia sejmu elekcyjnego. Bieg

rzeczy i dalszy cig relacyi Czechowicza owiec nas o szko-

dliwych skutkach odroczenia elekcyi.

Podobne opónienie, upoledzenie, pady drugiemu

z gównych stara o uspokojenie ojczyzny, komisyi do tra-

ktatów z Chmielnickim. Ustanowion obok tak licznej ko-

missyi do spraw wojennych, skadao j tylko czterech, by-

najmniej tak ,,wielkich ludzi^', jak ich w licie Rzeczypo-

spolitej do Chmielnickiego nazwano, bo tylko jeden senator,

niezbdny takim traktatom wojewoda bracawski Kisiel,

dwóch podkomorzych, Dubrawski ziemi przemyskij z Obu-

chowiczem mozyrskim i podstoli poznaski Sielski. Nie do-

strzegajc adnych powodów do po])iechu, nie kwapiono

si z wysaniem komisarzów, a zamknicie komissyi i ogo-

szenie natenczas zapowiedzianej Kozakom„dalszj woli Rze-

czypospolitej" nastpi miao dopiero w jesieni 6 wrzenia.

W podobneme przypuszczeniu, i Chmielnicki nie bdzie

mia ruszy po raz drugi w gb Polski, aby w jakiem



DWA LATA DZIEJÓW NASZYCH.

bliszem Warszawie miejscu przystpi do ukadów, obrano

miejscem ku temu wasn Kozaków stolic Kijów. Tym-
czasem jak niestety we wszystkiem pod t§ por tak i w tern

przypuszczeniu udziy si niezmiernie obydwa stany sej-

mowe, niezupenie jeszcze ocknite z tego (jak przed kil-

ku dniami mody pose Fredro w jednym ze swoich gosów
sejmowyci) „smacznego snu", w którym mier króla Wa-
dysawa IV cay naród pogronym zastaa. Ani poczo-
ne z spraw kozack okolicznoci postronne ani samo uspo-

sobienie Chmielnickiego i Kozaczyzny nie dozwalay tak

leniwego , tak zarozumiaego dziaania. W dalszych 9 ty-

godniach nieczynnoci komissyi móg poar buntu chop-

skiego sta si niepodobnym do ugaszenia, w poowie tego

czasu nastpi mia w Carogrodzie nowy, buntem na tron

podniesiony cesarz Mohamed, którego nieprzyjaui Polakom

wezyrowie jeszcze przed terminem rozpoczcia komisyi na-

desali chanowi rozkazy gotowania si do spólnego z Ko-

zakami burzenia Polski. Midzy te obie barbarzyskie rze-

sze chopstwa i Tatarstwa wcinity, do spiesznego wyboru

midzy niemi a Polsk zniewolony, móge Chmielnicki bez

najsroszej niecierpliwoci oczekiwa askawego lub niea-

skawego zawyrokowania Ezeczypospolitej o jego losie, zno-

si powolnie dugie jej ociganie si z tym wyrokiem, któ-

re znana nieufno i podejrzliwo kozacka tumaczya so-

bie z wol, przypisywaa zamiarowi wrócenia Kozaków do

ich davvnej niewoli.

W takiem usposobieniu nietylko dzisiejsza nowa zwo-
ka do ukoczenia komissyi w dniu 6 wrzenia, w którym

panowie komisarze „dalsz wol Rzeczypospolitój" objawi

mieli Kozakom, lecz ju i samo dotychczasowe zwlekanie

odprawy posów w Warszawie, samo próne przez tak du-
gi czas oczekiwanie ich powrotu na Ukrain, zniepokoiy

w najwyszym stopniu Chmielnickiego i ca Iiozaczyzn.

Od dawniejszego ju czasu krce po Ukrainie pogoski

o srogim losie posów w stolicy, o ich wbiciu na pal, stra-

ceniu mieczem itp. zaczy osobliwie za spraw czerni ko-

zackiej i chopów nabywa coraz wikszej pewnoci, poru-

sza umysu do odwetu, do planów zemsty. Trzeciego dnia

po nieznanej jeszcze nad Dnieprem odprawie posów ko-
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zackich przez sejm warszawski, listem z dnia 25 lipca zgo-
si si o nich flo ksicia Dominika Zasawskiego ów ko-

zacko-cliopski burzyciel Nesterwaru, odtd przez kilka ty-

godni z nieprzejrzan m chopstwa straszny caemu Po-

dolu i Woyniowi grasownik, z samym Chmielnickim cigle

w zatargach o to, Krzywonos. Zaczyna jego zgoszenie si
od posdzenia sejmu o zgadzenie posów w Warszawie:

„Jako z naszych posów do tego czasu adnej wiadomoci
susznej nie czujemy, gdzie si oni obracaj; podobno ju
pi, e si nie ockn". — Potem domaga si Krzywonos

u ksicia wolnego powrotu posów, groc inaczój spro-

wadzi Ord i rozla si z ni poza Wis. „Bdzie je-

dnake pokój, jako Wmo do tego dnia postawisz posów
naszych, a ja mog si zatrzyma. A jeeli nie bdzie,

musz si stawi i broni z Ord pospou. JM pan het-

man z ludem nastpi, który Orda na tych dniach ju si
spodziewa, e wam drog zastpi, gdziebycie mieli ucie-

ka. Co i powtóre prosz Wmo miociwego pana o po-

sy nasze, eby byli przywróceni, tedy ja zaraz poszl do

Tohajbeja, eby zatrzyma Ord. A ydów a do Wisy
W. Ks. Mo raczy zawróci, bo ta wina zacza si z y-
dów, bo oni i was z rozumu wywiedli."

Wtrcona tu wzmianka o „nastpieniu Imci pana het-

mana (Chmielnickiego)'^ nie bya wrcz bezzasadn. Po-

wiodo si Krzywonosowi utwierdzi w Chmielnickim prze-

konanie o zabitych w Warszawie posach, skoni go nawet

listownie do zamiaru wyruszenia z caem wojskiem ku pom-

szczeniu ich mierci, albo na ratunek yjcym. Domagao
si tego wraz z Krzywonosem cae wojsko kozackie, oso-

bliwie gortsza zawsze w tj mierze czer, ju w relacyi

O. aska tak usilnie pochodu w gb Polski dajca od

Chmielnickiego. Nad wszystko jednak par go ku temu

pewien szereg wypadków, o którym dotd mówi jeszcze

nie przyszo, a który zarównie dla Chmielnickiego jak dla

Polaków, dla tamtego ujemnie, dla tych dodatnio, nader

niepoledni mia wag. By tym szeregiem zdarze za-

city od kilku tygodni midzy ksiciem Jeremim Winio

-

wieckim a zbuntowanem chopstwem trwajcy bój, dziwnie

rónemi siami, ronem szczciem, w rónych stronach Po-
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dola i Woynia toczony. Dla szczupoci walczcyci w nim

chorgwi dworu Winiowieckiego i e one nie z Kozakami

ale z gminem walczyy, nie mia ten bój pierwotnie adne-

go znaczenia dla Zaporoa, i dopiero w poczeniu z krzyw-

d zabitych lub wizionych w Warszawie posów, z okaza-

n tern Kozaczynie z wol Rzeczypospolitej, naby wagi

dla Chmielnickiego, sta si pocztkiem nadzwyczaj zgu-

bnych dla Kozactwa i Polski nastpstw. Polacy za w je-

dnym z dalszych tegoczesnych omamie swoich poczytali

dzisiejsz walk ksicia Winiowieckiego z chopstwem

za najdzielniejszy objaw ducha wojennego w narodzie, i jak

Kisiel niedawno uchodzi za gównego sprawc uspokojenia

ojczyzny potg sowa, tak dzi ksi Jeremi zasyn
powszechnie jako jedyny rycerz, obroca, zbawca Polski

orem.
I pozostaa mu ta sawa u wszystkich ówczesnych po-

etów i krasomówców dziejowych, zachowaa si w natchnio-

nej nimi j)amici synów i wnuków, ale nie przyniósszy a-
dnego rzeczywistego poytku swojój teraniejszoci nie przej-

dzie te zapewne w przyszo dalek. Ta bowiem bogo-

sawi tylko mom twórczego ducha, a Jeremi Winiowiec-

ki nie posiada najmniejszej iskry twórczoci. wiadczy

o tem najlepiej ciga szczupo jego si zbrojnych, które

najczciej zaledwie 6,000 ludzi liczyy, a których on ni-

czem zwikszy nie umia. Zamiast obyczajem wielkich

hetmanów cign nieznacznie coraz wiksz w koo sie-

bie potg, sta si ogniskiem wielkiego wysilenia narodo-

wego, pozosta on tylko miaym, dziwów odwagi i zuchwal-

stwa zdolnym harcerzem. Chwaliy mu wprawdzie niekie-

dy gosy yczliwe, i tem harcerstwem na czele kilkuty-

sicznj garstki junaków rozbija niezmiern moc hultaj-

stwa, i uderzywszy jednego razu w 6,000 koni na 60,000

dziczy chopskiej pod rónymi hersztami ubi z niej 10,000

w pogoni ku Barowi—czem wszystkiem jednak nie osign
ksi Jeremi w rzeczywistoci nic wicej nad chwilowe

poyski szczcia, nad wysilenia rzadkie i coraz rzadsze.

Szczupe siy ksice codziennie umniejszay si w bojach,

proszony o pomoc od zagroonych napadem hultajskim

Dziea Karola Szajnochy. T. X. 4



50 DZIEA KAKOLA SZAJN OCHY.

miast, musia j] nieraz odmówi, nie majc wicj nad ty-

sic kilkaset ludzi pod broni, a taka garstka có sprawi
moga przeciw 60,000, 80,000, nierzadko krociowi chop-

stwa, wybornie w tych stronach woonego do broni. Je-

dynym w takiem pooeniu ratunkiem pozostao nadrabia

bezprzykadn srogoci, przewysza dzicz chopsk okru-

ciestwami, gdy chopstwo mieczem zwyczajnie cinao
szlacht, mci si na chopach srosz mierci na polu.

Ni-^zczenie woci i miast byo codziennym trybem toczenia

wojny, a jak Moskwa w wojnie za króla Wadysawa na-

daa grasujcemu ogniem po jój ziemiach Winiowieckiemu

nazw ,,Paleja", tak i w obecnj burzy kozacko-chopskiej

by on niczem innem, jak tylko takim palejeni, niszczycie-

lem. Najgoniejsze jego czyny w tj wojnie jak wzicie

Niemirowa, poraki Krzywonosa u Pohrebiszcz i pod Roso-

owicami, byy tylko barbarzyskim odwetem za barbarzy-

skie gwaty hultajstvva. Ivade opanowanie zbuntowanego

miasta koczyo si kilkudniow egzekucy mnogich na pa-

lu traconych hersztów, a kadj z tych cgzekucyi przy-

patrywali si jej autorowie z tak dobr myl i tak mci-

w chtk przysporzenia mk potpiecom, z jak ów dwo-

rzanin i towarzysz wypraw wojennych ksicia Jeremiego,

Maszkiewicz, nadmienia w swoich pamitnikach o podobuej-

e scenie w Bobrójsku na zbuntowanj zgrai chopskiej, zi-

m zdobytym: „Po wszystkie dni mieszkania naszego w Bo-

brójsku tracono winiów na pal wbijajc; naprzód Poddub-

skiego, który by na palu od godziny do godziny yw,
a gdyby go tak lecie wbito na pal, mógby by yw ze

trzy dni; tak kat wygodzi dobrze."

Syszc o tylu na pal wbitych w Bobrójsku, a czter-

dziestu naraz w Niemirowie i Pohrebiszczach, gdzieindziej

nierzadko wicej, tudzie zwaajc, i nie zapisane w ksi-

gach dziejów okruciestwa góruj zwyczajnie liczb i sro-

goci nad wpisanenii, nie odmówimy zapewne wMary sowom
Krzywonosa w licie do ksicia DominiKa z Zasawra, wy-

liczajcym okruciestwa Jeremiego Winiowieckiego: „Nie

chcielimy wicj pustoszy ziemi polskij; zajad si na to

Jm pan Winiowiecki, e ludzi mordowa, cina i na pal

wbija. Wszdzie w kadem miecie naród rynku szubie-



DWA LATA DZIEJÓW NASZYCH. 61

nica; i teraz pokae si to, e na palu byli niewinni lu-

dzie, popom naszym oczy widrem krci .." Nie szczdzi
wic ksi Jeremi adnych mk dla rzucenia postrachu

i przeraenia na chopów, lecz przeciw oczekiwaniom nie

przyniosy one skutku podanego. Zastraszy bowiem,

przerazi, moe tylko mocniejszy, srogie postrachy Winio-
wieckiego, nie poparte dostatkiem si do cakowitego zgnie-

cenia wrogów, draniy ich tylko bezuytecznie, zamiast

suy ku obronie narodu, nabawiay go owszem tem krwa-

wszych klsk. Draniony bez przerwy tum wybucha z co-

raz wiksz dzikoci, rós w liczb, rozzuchwala si wy.

soko ponad poziom swoich pierwszych zamysów; zdobywszy

Tulczyn, Niemirów, zamyla o Poonnera, Barze, Kamiecu.
Przygotowane chopstwu przeraenie ogarno samych po-

zostaych jeszcze na Ukrainie panów i szlacht, postrzega-

jcych zapóno, i obrocza wojna Wiiiiowieckiego raczj

w wiksze niebezpieczestwo wtrca kraj, ni go broni, i
gówn przyczyn wzmagania si buntu chopskiego jest

cige przez ksicia dranienie chopów.

I oto gdy opinia powszechna w omamieniu swojem

unosia si nad bohaterstwem ksicem, szlachcie miej-

scowej przyszo w rzeczywistoci nastawa na niego rad
i prob, aby zaniecha swojej wojny bezuytecznej . Naj-

czynniejszym w tej mierze okaza si wojewoda kijowski

Janusz Tyszkiewicz, m nietylko nie maoduszny i nie

nieporadny, lecz przeciwnie tak wysokich zalet rycerskich,

i gdy przy mianowaniu regimeatarzów przez senat pomi-

niono go wraz z ksiciem Jeremim, wiksza cz szla-

chty uja si równie gorco za Tyszkiewiczem jak za ksi-

ciem. Kownie te z Winiowieckim przeproszony od sena-

torów za t uraz, jako wojewoda kijowski wyszy nawet

godnoci senatorsk od ksicia wojewody ruskiego, mia
on wszelkie prawo hamowa swego koleg w jego zapami-

taych bojach z chopami, gniewajc takiem umiarkowaniem

najbardzij owego przy dw^orze winiowieckim towarzysza

lekkij chorgwi Maszkiewicza, który w swych Pamitni-

kach kilka ciekawych przykadów odcigania ksicia od

tj wojny przez Tyszkiewicza przytacza. I tak np. dowie-

dzia si dnia 17 lipca wojewoda kijowski i jego od krzy-
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wonosow}xh band opadnitemu miasteczku i zamkowi Ma-
chnówce spieszy na pomoc w 1000 koni ksi Jeremi

Winiowiecki. Czempredzj wic zabiega mu drog Tyszkie-

wicz, dzikujc za przyspieszenie ku odsieczy wasn osob,

ale proszc zarazem, aby dnia dzisiejszego nie przystpowa
do boju, na co ksi Jeremi musia przysta chcc nie

chcc. Chopi tymczasem opanowali noc miasteczko z zam-

kiem, których dopiero nazajutrz bdzie mona napowrót

dobywa na hultajstwie. Zaczem „skoro rozedniao (pisze

Maszkiewicz), chcia ksi i ku nieprzyjacielowi, ale pan

wojewoda kijowski bardzo by temu przeciwny, upominajc
na ostatek ksicia, aby zaniecha tego nieprzyjaciela, dajc

t racy: e bdc zirytowany nieprzyjaciel, bdzie mci,
powiada, na moich majtnociach, której potem szkody ni

na kim tylko na waszj ksicj moci musiabym docho-

dzi *'

W tydzie póniej, dnia 25 lipca, chcia ksi ude-

rzy na tabor Krzywonosów w pobliu Konstantynowa,

„którego pewniebymy dostali (opowiada dalej Maszkiewicz),

ale i tego wszystkieuii siami odradza pan wojewoda kijo-

wski, i odradzi niebaczny czowiek, i tak nastawszy si

dowoli odstpilimy nazad po zmroku". — Najwiksz je-

dnak krzywd ksicj i Maszkiewiczowej ochocie tpienia

chopstwa uczyni wojewoda kijowski we dwa dni póniej

u grzzkich przepraw opodal Konstantynowa, gdzie cinita
od kilku chorgwi ksicych i oddziau gwardyi królewskiej

czer — ,.porwaa ju bya Krzywonosa, którego chciaa

ywcem ksiciu wyda, kadc na wszystk win, e ich

gwatem do tego boju przymusi. Ale znowu diabe przy-

puci wojewod kijowskiego z jego niecnotliw rad, e
wszystkiemi siami odradza ksiciu koczy bitw i dokaza

tego. Wosy rwc na sobie ksi, odstpi z wojskiem

z przyczyny wojewody kijowskiego."—Uczestniczyy w tych

walkach chorgwie ksicia regimentarza z Zasawia, i spoi-

nie z rycerstwem ksicia Jeremiego do szczliw po-

rak zadawszy pod Konstantynowem Krzywonosowi, wielce

si ni chepiy w ustnych i pisemnych relacyach. W isto-

cie jednak byy zwyciztwa tego rodzaju tak dalece nic nie

znaczce, i do wszystkich zapewne odnie mona sowa
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jednego z ówczesnych listów obozowych o tej wygranej

obudwóch ksit: „i to utrcenie chopstwa pod Konstan-

tynowem raczej rozdranienie nieprzyjaciela przynioso, nie

tak jak to gosz wiktory/' Napróno za zdraniony

ni Krzywouos nietylko orowi obudwóch ksit nie uleg,

lecz owszem w tych wanie dniach nader sowit zdobycz
bo warownem miastem Poonnem, za podranienie swoje

odwet sobie uczyni. Poouue byo synn podówczas na

cay Woy fortec Lubomirskich o potnych okopach,

znacznj zaodze, 70 dziaach dokoa waów i trzystu beczek

wina w piwnicach. W obecnej chwili chronio si w niej

mnóstw^o ludnoci okolicznj, panów, szlachty i ydów,
z rodzinami i caem mieniem—wszystko nagle przez dzicz

krzywonosow bezopornym prawie szturmem wzite, spl-

drowane, zniszczone. Wezwany o pomoc Jeremi Winio-
wiecki sam jej tym razem przeciw zbyt wielkim siom od-

mówi. Uroso tem niezmiernie zuchwalstwo zbójeckich band,

wzmagaa si od dnia do dnia ich tumno, a w niedugim
czasie mia od ostatnich miedz ukraiskich przyby im ró-

wnie liczny a nieskoczenie zacniejszy przyrost, cae wojsko

zaporozkie z Chmielnickim.

Srogie utarczki Winiowieckiego z chopstwem woy-
skiem, ciga niewiadomo o losie posów w Warszawie
widoczna ztd nieaska Rzeczypospolitej, wrecie arliwe
nalegania Krzywonosa i czerni, wymogy na Chmielnickim

postanowienie wyruszenia z caym wojskiem w gbsze zie-

mie królestwa. Dnia 30 lipca sta on ju w Pawooczy, da-

leko za Biacerkwi ku wntrzom Polski, zkd pod t
dat wyprawi do ksicia Dominika z Zasawia jako do

gównego w tej chwili wojsk koronnych hetmana przyjazny

list z oznajmieniem swego pochodu, dwie mu naznaczajc

przyczyny. Jedn jest ksi Jeremi Winiowiecki, „za któ-

rego nastpieniem musielimy poniewolnie ze wszystkiem

wojskiem wyruszy'—opiewa dzisiejszy list pawoocki, w in-

nym za daty nieco póniejszej, mówi Chmielnicki, i ksi
Jeremi chcia mu wtórym sta si Potockim, a swojem dra-

nieniem chopów sta si w istocie sprawc wtórej w obe-

cnym roku wojny kozackiej. Drug przyczyn swego wyru-

szenia w gb Polski mieni Chmielnicki zatrzymanie w War-
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szawie posów kozackich, którzy skoro \vi'óceui bd, na-

tychmiast i sam Chmielnicki si wróci i Ordzie to samo

uczyni kae i chopstwo otrujce poskromi — „o których

(posów) wielce a unienie prosimy W. Ks. Mo. Gdy si

jako najprdzej powróc, tedy sam si ze wszystkiem woj-

skiem wróc i Ordzie oraz rozka si wróci, aby wicj
we krwi chrzeciaskiej nie brodzili, i swych ustawicznie

od czat i szarpaniny niczem inszera tylko mieczem hamuj,

aby tego nie byo *).'^ Wszdzie wic zatrzymanie posów

gówn Chmielnickiemu przyczyn, do nowego podniesienia

ora, a niekiedy nawet jedyn, jak np. u dwóch najpowa-

niejszych wiadków i spóuczestuików tych zdarze. Jeden

z nich Kisiel, w licie o dni kilka od powyszego listu

z Pawooczy póniejszym, donosi kanclerzowi w. kor. Osso-

liskiemu: „Ten zdrajca Krzywonos pisa do Chmielnickiego,

e posów na pal powbijano, i sam si tedy Chmielnicki

ruszy z wielk potg i mia sa do Tohajbeja, aby

z Ord nastpi." — Drugi wiadek, kanclerz \V. lit. Radzi-

wi, zapisuje w szereg wsporaie swoich tej pory: ,,Chmiel-

nicki bdc informowany od Krzywonosa, e ich posowie

w Warszawie byli potraceni, cign z wojskiem do Kon-

stantynowa..."

Do takiego rezultatu nowj wojny z Kozakami, z po-

gastwem i trzecim cakiem nowym nieprzyjacielem, z chop-

stwem, doprowadzio Ilzeczpospolit najpierwej opónienie

odprawy posów kozackich przez senatorów, nastpnie od-

prawienie ich z nieask przez cay sejm, który jakieme

okiem patrzy obecnie na taki dziaa swoich rezultat?

Trwajc jeszcze przez 9 dni po znanej Kozakom odpowiedzi

*) Wedug Rkop. zakadu Ossoliskich nr. 225 kar. Ii2 b. Ten

sam list wydrukowany w dziele: Pajniatnihi izdanyje wremennnju kommis-

sieju dla razbora drewnych aktów. Kijow 1845, oddzia III Str. 163 ma
szpetn w tem miejscu luk, wypuciwszy stanowczej wagi wyrazy: „Gdy

si jako najprdzej powróc"... a nieco dalej sowo ,,wyroz imiawszy.''

Usterek takicli peno w obudwóch wydaniach I. tomu Famiatników ki-

jowskich z r. 1845 i 1848. Gdybymy je wszystkie wskazywa mieli,

przyszoby do kadej strony tekstu naszego przyda drug stron spro-

stowa takich myek odpisywaczów, odczytania, drukarskich.
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t. j, po sam kres opowiedzianych wanie ruchów chopsko

-

kozackich, trwa sejm nadal w swojem dawnem ,,sennem"

niedowidzeniu istotnj prawdy wypadk<3w, z którego od czasu

do czasu cuciy go napróno bolesne uderzenia rzeczywisto-

ci. Sprawa kozacka pozostaa gównym przedmiotem uwagi

sejmu, lubo ju mao czasu zaja sob, ust^*pujc innym,

zwyczajnym sprawom kadego sejmu. Pierwsz, z takich pod-

nieli zaraz nazajutrz dyssydcnci, zwaszcza na kadym
sejmie za bezkrólewia niezmiernie czynni i peni da, na

obecnym wszake, mniej fortunni ni na którymkolwiek z po-

przednich. Mimo czterodniowych wysile dowcipu i wymowy
najgoniejszych obroców rónowierstwa wszystkich ziem

polskich, jakimi teraz byli np. w W. Ksistwie Litewskiem

hetman polny lit. Janusz Radziwi, w ziemi krakowskiej

generalny podsdek teje ziemi Chrzstowski, na Rusi ka-

sztelan chemski Goraj ski, nie uczynili coraz surowsi kato-

licy najmniejszych ustpstw wyznawcom Lutra, wzbroniono

im odbudowania zboru w Wilnie i wyranego orzeczenia

praw dyssydentów w ukadanym wanie akcie konfederacyi

sejmowej, a ca kilkodniowa kontrowers o wiar zamkn
dnia 30 lipca arliwy katolik Ossoliski upomnieniem do

dyssydentów: „Kontentujcie si tem, co macie, i e was

samych bratersk mioci protegujemy, ale wasze wyzna-

nie nad wa i mij bardziej w nienawici mamy. Pokoju

damy, ale nic wicej nie pozwolimy wam, choby nietylko

Chmielnicki ale i cae pieko na ojczyzn nasz powstao."

Jednoczenie z wytoczeniem sprawy duchownej wniós
sekretarz w. kor. kilka

,,punktów" w imieniu owdowiaej
królowej Maryi Ludwiki. Ju na trzy tygodnie przed mier-
ci Wadysawa IV w cik wpadszy chorob, wstaa ona
z niej dopiero w^ drugie trzy niedziele po jego zgonie, wol-

na od dalszego bawienia w Polsce, do której krótkim i nie-

wesoym pobytem nie moga ani przywiza si ani nawy-
kn. Mimo to nie miaa królowa Ludwika ochoty wraca

.
do Francyi, a zoone sejmowi przez jej posa podanie,

miao wanie zagniedzi j stale w Koronie. „Prosia"
wdowa królewska 1) o wyznaczenie rezydencyi na czas bez-

królewia, gdy wszystkie paace królewskie rozebrali króle-

wice pomidzy siebie; 2) o zaopatrzenie dworu, nim mier-
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ci dzisiejszych posesorów opróni si zapewnione jj

opraw dobra królewskie; 3) o prowizj pod bezkrólewie;

4) o dalsz wypat 40,000 z. z up, która ze mierci

króla ustaa. W odpowiedzi sekretarzowi przyrzek marsza-

ek izby poselskij, i Rzeczpospolita pamita bdzie o za-

chowaniu godnoci majestatu królowej, i pozostaa w istocie

pobiena wzmianka o naznaczeniu prowizji, lecz w konsty-

tucje sejmu teraniejszego nic o tern nie woono. Mniejsza

o to, moga myle Marya Ludwika, pocieszajc si zapisem

w innj nieskoczenie wikszego znaczenia ksidze—w ksi-

dze przeznacze. Zapisano w niej byo goskami wróebnych

zdarze, e córka domu Gonzagów mantuaskich przezna-

czon jest obj tron polski, i to nietylko raz z Wadysa-
wem, lecz i obecnie z jego nastpc. Wróebne te zdarze-

nia sigay lat jj modoci, i oto co si teraz o nich

przypominao królowj.

Doszedszy wanie roku penoletnoci i sync z nie-

zrównanych wdzików i cnót, przeznaczon zostaa ,,ksi-

niczka Marya," jak j u dworu paryzkiego powszechnie

zwano, przez wszechmogcego kardynaa Richelieu na ma-
onk królowi polskiemu Wadysawowi, którego polityka

francuzka odcign chciaa tym sposobem od zwizków

z domem Habsburgskim. Przyby w r. 1635 do Parya pose

polski z wizerunkiem Wadysawowym, dosta si wzajem-

nie królowi polskiemu portret ksiniczki, ale licznie odda-

wna zaprzedani dworowi cesarskiemu magnaci polscy nie

dopucili królowi poczenia si z krewn i wychow^ank

królewskiej rodziny Francyi. Wadysaw IV poj w ma-
estwo Rakuszank Cecyli, a jego brat Jan Kazimierz

wpad u Francuzów w podejrzenie o zamys pomagania

orem pokrewnj Habsburgom i polskim Wazom a woju-

jcj z Francy Hiszpanii, co mu w r. 1638 cigno poj-

manie na okrcie u brzegów Francyi i przydusze wizienie

w rónych zamkach francuzkich, bardzo pomylne dla nie-

doszej oblubienicy Wadysawowj. Nie chcc bowiem zrzec

si myli zatamowania wpywów rakuzkich w Polsce, nade-

sa kardyna Richelieu uwizionemu królewicowi sekretnie

projekt, aby zalubieniem mantuaskij ksiniczki Maryi

Ludwiki wszed w zwizek z Fiancy, któraby bdto prze-
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ciw yjcemu jeszcze królowi Wadysawowi bd po jego

mierci dopomagaa mu do osignienia tronu polskiego-

Prawie przymusem skoniono i)rzeciwnego temu winia
do wysania swego poufaego pokojowca Butlera w celu

tajnych umów w Paryu, gdzie i pose bardzo yczliwe

przyjcie znalaz i caa intryga najpikniejsze u dworu

przybraa barwy. Po raz drugi wic zabysna korona pol-

ska nad czoem ksiniczki Maryi, ale i tym razem równie

napróno, stracona przez Mary stanowczem w kocu od-

rzuceniem bratobójczego spisku przez królewica. Zaco jakby

wynagradzajc obojgu, dao niebo ksiniczce po kilku

latach u boku tego samego Wadysawa powetowa pier-

sz strat korony polskiej, a teraz stawia j po raz drugi

w obliczu tego samego Jana Kazimierza, jako najbliszego

o tron polski spózawodnika — ,,aby i t drug strat

odzyska u jego boku'' — rzeka sobie wieszczym duchem

królowa.

I pracujc w istocie pokryjomo w tym duchu, nie

pracowaa ona sama, bez potnj opieki. Dwór francuzki

jak w latach 1635 i 1639 bez skutku a w r. 1645 szcz-

liwie tak i obecnie r. 1648 wspar j po raz czwarty do

tronu. Posuyli mu ku temu dwaj wielcy ambasadorowie,

jeden, margrabia Brzy de Flecelles, od trzech lat w Polsce

bawicy, drugi, hrabia d'Arpayon, pierwotnie z ofiarowa-

nym Wadysawowi IV przez modego króla Ludwika XIV
orderem w. Ducha wysany. Gdy jednak u granic pol-

skich wiadomo o mierci Wadysawowej powstrzymaa

go w Gdasku, zadany ztamtd nowy rozkaz dworu pa-

ryzkiego przeznaczy hrabiego posem na konwokacy i spro-

wadzi go do Warszawy na sejm. Gównym tu obowizkiem
obudwóch ministrów francuzkich byo zapewni Francyi

jak najwikszy wpyw na niedalek elekcy nowego króla,

ku czemu najbliszym rodkiem, owszem najstosowniejszym

celem porednim, mieli obaj owdowia królow polsk,

nieprzeciwn powtórnej koronacyi. Zawizay si tedy se-

kretne porozumienia, a jak posowie francuzcy pragnli go-

rco nada Polsce króla po myli Francyi a królow fran-

cuzkij krwi, tak i wielu panów polskich w górnej i dolnej

izbie oswoio si od czasu przyjcia Maryi Ludwiki z wido-
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kiem i obyczajem Francuzów, stao si ich przyjaciómi

i stronuikami. Przekonaa o tem jawna nieclie wtórzenia

dawnym sarkaniom na cudzoziemców u dworu, gdy kto

w pierwszych dniach sejmu z wielkie, nienawici, zacz bi
na nich — przekonao najwyraniej uroczyste posuchanie

nowego posa francuzkiego w senacie, odbyte dnia 28 lipca

w obecnoci izby poselskiej z widocznem spóubieganiem si

Polaków i Francuzów w wyrzijjdzaniu sobie wzajemnie czci

i przyjani.

Od dwóch przedniej szych senatorów, wojewody brze-

skiego Szczawiskiego i kasztelana gdaskiego Kobierzy-

ckiego, przy licznej assystencyi wietnie przybranej szlachty

wprowadzony zosta hrabia d'Arpayon najpierwj do zwok
królewskich w kociele w. Jana, nastpnie ród ciekawych

tumów na zamek. Tam u progów zamkowych przyjli go

dwaj marszakowie nadworni, z którymi w coraz liczniej-

szem otoczeniu uda si pose do górnej sali senatu, gdzie

sam marszaek w. kor. Opaliski, staruszek tylko przy

najwaniejszych uroczystociach urzduj^jcy, powita hrabi

krótk przemow i zaprowadzi do przeznaczonego mu krze-

sa. Za któreto uprzejmoci jake sowicie odwdziczy si

grzeczny pose obudwom stanom w swojój mowie aciskiej,

przetkanej gsto niesychan nigdy od tak potnego mo-

carstwa intytulcy: ^^Hereaissima Respublica! Najjaniejsza

Rzeczpospolita!^' A gdy dalej o wielkoci króla i królestwa

polskiego mówi przyszo posowi, kiedy próno szla-

checka sodszego doznaa podranienia jak w dzisiejszem

zapewnieniu hrabi d'Arpayon, „i w tem zgromadzeniu tak

wielu widzi królów jak wielu obywatelów, zkd tem wi-

ksza ma by ao po królu, który nad takimi obywatela-

mi panowa." Po równie pochlebnem oznajmieniu Pizeczy-

pospolitj faworu swojego króla zakoczy pose wrczeniem

arcybiskupowi listu uwierzytelnienia. Zaczem dwoma nie

mnij pochwalnemi mowami, jedn od arcybiskupa w imie-

niu senatorów, drug od marszaka w imieniu izby rycer-

skij poegnany^ opuci z t sam uroczystoci sal, aby

poza jj obrbem tem czynniej forytowa królow.

W sali zfi po dniu pochlebstw francuzkicli nastpi

dzie strasznych wieci ze wschodu, wywoanych dalszym
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cigiem sprawy kozackiej. Od wyprawienia posów Chmiel-

nickiego stracia ona wag cliwilowo i albo innym przed-

miotom obrad ustpowaa, albo traktowan bya ozible,

jakby rzecz ju skoczona. Owe za inne przedmioty, lubo

tak wiele czasu zajy, ledwie na wzmiank zasuguj, b-
dc gównie sprawami czystj prywaty. W jednój z nich

chodzio stronom o dwa starostwa pruskie, Puck i Brodni-

c, z których pierwszego mimo przywileju króla Wadysa-
wa wzbraniali Prusacy uchwa swego sejmiku generalnego

kanclerzowi Ossoliskiemu, drugie za, po wieo zmarym
synu objte, sam Ossoliski opierajcym si temu Prusa-

kom wydar zajazdem. Drug spraw popierali Sapiehowie

i Radziwiowie swoj dawn prywat, dawn wa familij-

n, w którj teraniejszym ustpie podkanclerzy lit. Lew
Sapieha nastawa na hetmana polnego lit. Janusza Radzi-

wia, i za czterech tylko senatorów porad zacign
w dzisiejszem niebezpieczestwie kraju 6000 onierza, i pie-

nidze wybra na to ze skarbu. Dla zwyczajnój nie-

zgody nie przyszo do adnej konkluzyi w obudwóch

sprawach, a zwaszcza sprawa o Puck i Brodnic naya
wynik z niej burz sporów o prawa caj prowincyi prus-

kiej, zakoczon dopiero „zahukaniem" gównego jej po-

dnieccy, prusaka Rakowskiego. Wrócono wic dnia 24 lip-

ca do spokojniejszych teraz obrad w sprawie kozackiój, to-

czonych w owej deputacyi do przygotowania komisyi z IvO'

akami, a na szkod Chmielnickiego i Kozaczyzny toczonych

nadzwyczaj zgodnie. Poniewa bowiem wszelkie sprzeci-

wienie si doradzcom surowych kroków przeciw Kozakom

naraao na sroszy teraz ni kiedykolwiek gniew szlachty,

przeto aden z panów deputatów nie odway si wystpi
z przychylniejsz Kozakom rad, a sam „zahukany" tym

gniewem Kisiel przypuszcza dzi mono nieofiarowania

Chmielnickiemu zrazu nie wicej nad warunki tej „ostat-

niój" przed 10 laty komisyi, która Kozaczyzn do dzisiej-

szych buntów popchna. Dopiero gdyby Kozacy tych,

„ostatnich" warunków przyj nie chcieli, monaby ofiaro-

wa im korzystniejsze, w adnym razie wicej ni w Kuru-

kowie za hetmana Koniecpolskiego.

Podkanclerzemu kor. Leszczyskiemu i to jeszcze by-
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o za wiele. Gdy wic nawet niepomyloa dla Kozaków

koinisya kurukowska 6000 wojska im dozwalaa, gdy ju za

rok w Zborowie na 40.000 przysta musiano, on w dzisiej-

szej toni ojczyzny tylko 12,000 domagajcego si Chmiel-

nickiego zbywa hardo
,
Jednym lub drugim tysicem". Bro-

ni te podkanclerzy surowo wszelkij myli o daniu zwró-

cenia odu picioletniego, który ju upami tegorocznemi

hojnie sobie wynagrodzili. Na dalszem 26 lipca posiedze-

niu niedzielnem przystpiono owszem do dania od sa*

myche Kozaków zwrotu zabranych Polsce upów, wyszcze-

gólnionych przez panów deputatów w instrukcyi dla wrze-

niowej komisyi z Kozakami w Kijowie, gównem dziele

sesyi dzisiejszej. Owó bdto wiernie powtarzajc dania
Rzeczypospolitej w jój odpowiedzi Chmielnickiemu zawarte,

bdto innym tumaczc je sposobem albo nowe przydajc,

zleca deputacya warszawska komisarzom kijowskim nie za-

wiera inaczj zgody z Chmielnickim i Kozakami, jak na

warunkach nastpujcych: 1) aby wszystk pojman szlach-

t wydali, 2) dziaa i bro zwrócili, 3) zwizek z poga-

stwem rozerwali, 4) wierno ku Rzeczypospolitej now
utwierdzili przysig, 5) dalej gdy strae czyni bd u gra-

nic swoich, 6) fortec Kudack w nienaruszonym zachowaj

pokoju, 7) hersztów buntu i sprawców wojny tegorocznej

przystawi komisarzom, a ci niektórych na miejscu dla

przykadu pokarz, reszt do Warszawy odesza, 8) listy

króla Wadysawa wydadz, 9) zwrotu odu niech si nie

spodziewaj, 10) na ordynacyi kumejskiój a najwicj ku-

rukowskiej przestan.

Zreszt pozatwierdzauo niektóre dawniej powzite po-

stanowienia. Miejscem koraisyi pozosta Kijów, por jej

zamknicia dzie 6 wrzenia, trzem komisarzom ze szlach-

ty przewodzi mia Kisiel senator. Kilka nowo przyda-

nych postanowie dowodzio najzupeniejszj spokojnoci

o los komisyi, zawierajc same nic nie znaczce ogólniki,

jak np. aby panowie komisarze dbali przedwszystkiem o za-

chowanie powagi i dostojestwa, Rzeczypospolitej, nie mielt

ani zupenej ani nazbyt cienionj wadzy, nie brali z so-

b wicj nad 2000 assystencyi itp. aden opór nie za-

mci pogody dzisiejszego zebrania deputatów, cae grono
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deputackie rade byo ukoczeniu przygotowa do komisyi

kijowskiój, gdy wtem nazajutrz nietylko w deputacy lecz

w cae zgromadzenie sejmowe uderzya wie strasznej kl-
ski, ledwie nie ostatniej zguby ojczyzny. Klsk t byo
srogie od chopstwa zburzenie miasta Poonne z caym oko-

licznym Woyniem, zwiastunem tej klski znany nam au-

tor owego w zeszym tygodniu nadesanego sejmowi mani-

festu przeciw Kozakom, naczelny regimentarz wojsk koron-

nych ksi Zasawski, jakby na kar niebios czstszy temi

czasy zwiastun ciosów podobnych. Ju bowiem nazajutrz

po dzisiejszym licie o pierwszój klsce, odczytywanym wa-
nie z niezmiernym przestrachem w obecnoci obudwóch

stanów przyszo ksiciu oznajmi sejmowi drug strasz-

niejsz, swoj wasn, zupenem rozbiciem wojsk koronnych

od chopstwa poniesion. Uczyni to ksi listem z dnia

30 lipca bardzo spiesznie, ale jak poprzedni list o Poon-
nem niefortunn rk wysany, gdy bowiem ten ostatni

zagin w swojej caoci i tylko w krótkiej pamitnikowej

ocala w^zmiance, póniejsza wie o rozbitem wojsku koron-

nem zgina podobnie dla konwokacyi, przybywszy dopiero

po jj zamkniciu. Wszake jako tj samej treci i tu po

odczytaniu owego straconego listu poonnieckiego skrelona

moe ta druga relacya wasnej klski ksicej zastpi go

w uwydatnieniu rysów wielkiego aktu sessyi dzisiejszj, aktu

pokarania narodu za wystpn prywat w wyborze ksicia
Zasawskiego do buawy naczelnej. Oto jak ten jego list opó-

niony brzmi w treci i charakterystyczniej szych wyjtkach.

„Na có ju Rzeczpospolit zudn mami nadziej,

gdy gincym ju rzeczom codzie nowych przybywa brze-

mion. Dla potencyej nieprzyjacielskiej prawie niewysowio-

nj nie mogem si oprze pod Konstantynowem, teraz co

ju ostatni pachnie zgub wiedzie raczcie...." — Poczem

wzmianka o pomylnych „exprymentach" z hultajstwem

Krzywonosowem w pobliu Konstantynowa, w których i wy-

party z gbi Woynia ksi Jeremi Winiowiecki i tak

ywo przez Maszkiewicza ganiony w tj okazyi wojewo-

da kijowski Tyszkiewicz uczestniczyli, a po których za

nastpieniem niezmiernej mnogoci chopstwa nie mogli „na-
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si Dieboeta" wytrzyma i musieli „radzi o sobie". Na-

stpia tak powszechna rozsypka, i nieufajc skutkowi po-

woania zbiegów uniwersaami do Glinian uprasza ksi
zgromadzon braci sejmow na cao ojczyzny, „abycie

nie spuszczajc si na powiatowe zacigi raczj pospolitem

ruszeniem i prywatnemi siami do tego opakanego ratun-

ku biee chcieli. Bo w klar pisz, e tu zdesperowany

stan rzeczy. Jeli Waszmo miociwi panowie i bracia

nie pospieszycie, zginie to wszystkiego chrzeciastwa przed-

murze, i boj si, eby nie upada z wysokoci swj Troja.

Konwokacy coprdzj skoczy ycz, aby si prónym bra-

cia nie ubezpieczali pokojem. Wic i to miejsce za rzecz

pewn, e siy nasze zewszechraiar sabe tak niezliczonj

nie wydoaj mnogoci. Uczyni te chciejcie refleksy, su-

sznieli zaprzecza mona te niebezpieczestwa i tak wielk

ruin wszystkiego..."

Po owym srogim licie ksicia przeciw Kozakom

z przed dni dziewiciu jake rycho nowy tak rónej treci,

tak peen ponienia, maodusznoci, rozpaczy! po grze-

chu mieszania spraw publicznych prywat jake rycho

pokaranie grzeszników klsK publiczn! Trudno zaiste

o ustp dziejów tak nauczajcy w tj mierze jak historya

naczelnj buawy ksicia Zasawskiego. Naj pierwszy ma-

gnat Królestwa zapragn* prywat ambicyi swojj nasyci

jednem z najpierwszych dostojestw Rzeczypospolitej, a szla-

checka prywata sualstwa królewitom jak ksi regimen-

tarz Zasawski skonia j do zado uczynienia jego zach-

ceniu, gdy w tem skora zawsze do kontradykowania cz
szlachty protestowa zacza przeciw nieudolnoci nowego

wodza. Chcc przeto rodkiem publicznym zachowa od

uszczerbku swoj prywat, przybra ksi rol najarliw-

szego nieprzyjaciela i przeladowcy Kozaków, czem w dwa

jednoczenie bdy wcign na swoj korzy szlacht zu-

dzon. Jeden z tych bdów wiód j do szerokiego roz-

gaszania chway swojego askodawey po kraju, i co gorsza,

do utwierdzenia mu osobn konstytucy sejmow jego nie-

zasuonj godnoci; drugi czyni szlacht na wzór ksi-
cia nieubagan przeciwniczk Kozaków a nawet gówn
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przeszkod udarowania ich ask przez Rzeczpospolit; oby-

dwa bdy razem zwikszyy znacznie t ju i bez nich

straszn niedol dzisiejszych dni, niedol narzuconj krajo-

wi bezbronnoci brakiem zdolnego wodza i niedol coraz

gwatowniejszych wybuchów swawoli chopskiej, obudwom

spówinowajcom tych nieszcz, ksiciu regimentarzowi

i szlachcie, zarównie zgubn. Ksi regimentarsk pry-

wat ambicyi swojj cign na siebie wieczn niesaw
w dziejach, oddan zasawskiemu dworowi szlacht pokara-

o niebo za prywat sualstwa panom najprzód bezmiarem

udrcze wojennych od chopstwa w domu, nastpnie sro •

motnem obaleniem najdroszych poj i zamysów na sej-

mie w cigu dzisiejszego posiedzenia obudwóch stanów, po

odczytaniu listu ksicia o Poonnem.
List ten i szybsze od listów wieci odsoniy sejmowi

zupene obnaenie kraju z rodków obrony. Przeciw d-
cój ju ku murom mie chopstwa i jeszcze licznij nadci-

gajcym za hi od Pawooczy Kozakom pod Chmielnickim

nic wicej nad garstk wojska koronnego w rozsypce, nad

niezmiernie leniwo wlokce si na ,.poar i popió lwow-

ski'' posiki ziem i powiatów, nad kupy uciekajcj w po-

pochu z stron zabuaskich ku Wile szlachty woyskiej,

podolskij, ukraiskiej, W takim upadku przyszo zrzec

si dawnój pychy i zawzitoci, upokorzy si do szukania

ratunku w rodkach wczoraj za zgubne mianych, u przyja-

ció wczoraj okiem nienawici i podejrzenia mierzonych.

Sta si dzi sejmowi takim przyjacielem z przymusu w^o-

jewoda bracawski Kisiel, naprzód za swoje ordownictwo

u Chmielnickiego przedmiot powszechnej czci i uwielbienia

bez granic, póniej za swoj zbytni wzito w kraju i u Ko-

zaków ofiara njzjadliwszych przeladowa zawici i potwa-

rzy. Syszelimy ju dawniej o nader niechtnych posdze-

niach Kisiela w listach mów najpowaniejszych jak kan-

clerz kor. Ossoliski, podczaszy kor. Ostroróg, osobliwie za
ksi regimentarz Zasaw^ski, który wojewod w listach

swoich „lwem panowania godnym" nazywa, listy mu w dro-

dze przejmowa, posów wizi itp. Sam te Kisiel pisze

temi czasy o sobie: „Com za to (jednanie o pokój z Koza-



64 DZIEA KAROLA SZAJNOCHY.

kami) wycierpia przemowisk i tradukcyj, gono to nietyl-

ko w Polsce, ale i w cudzych krajach"—a ile dopiero cier-

pie sprawi musiao Kisielowi, owo obraajce cofnicie si

od wynurzenia mu publicznj wdzicznoci przez marszaka,

gdy arcybiskup w pierwszych dniach sejmu zawezwa do te-

go aktu izb poselsk. Nieco póniój obaczymy Kisiela pod

brzemieniem jeszcze sroszej zj woli i nienawici, nie wa-

hajcej si zarzuca mu publicznie, i za 150,000 talarów

kupili go sobie Kozacy i wespó z Ord chc go na tronie

polskim usadzi.

Owó ten godny wszechwadztwa lew, ten za pomoc
Ordy król polski, okaza si teraz jedynym rodkiem ratun-

ku, zdolnym Jak zeszego miesica samem sowem uspokoi

Kozaków, byle da si uprosi powtórnie do tj posugi.

I zapomniawszy wyrzdzonych mu krzywd, nie czujc poni-

enia swego wobec Kisiela, obaw nieubagania go zdjte,

rzucio si zgromadzenie sejmowe z tumn ku niemu pro-

b, aby ulitowa si nieszcz ojczyzny i po raz drugi

podj „wite dzieo" jj ocalenia. To mianowany ju jest

przewódzc wrzeniowej z Kozakami komisyi, ale nie w wrze-

niu lecz teje chwili zabied im naley drog w gb Pol-

ski, i nie wedug pierwszej instrukcyi komisarskiej ukada
si z nimi moc ograniczon, lecz owszem niczem nie skr-

powan, najzupelniejsz, tylko rozumem i sumieniem oszran-

kowan. O takij wic misyi przyjcie baga sejm na mi-o i cao Ptzeczypospolitej Kisiela, ale baga z poczt-

ku bezskutecznie. Rozalony niewdzicznoci narodu wy-

mawia si upadkiem caj fortuny swojj za Dnieprem,

który pozbawi go monoci podjcia poczonych z komi-

sy kosztów otoczenia si stosown assystency, utrzymy-

wania towarzystwa zbrojnego itp. Wyrzeka Kisiel dalej

na strat zaufania u szlachty i ujmowanie mu czci oszczer-

stwami, uskara si na swoich i Rzeczypospolitej zarazem

nieprzyjació, którzy w usilniejszych staraniach okoo dobra

pospolitego stawi mu cikie przeszkody, zatrzymujc jego

o losach ojczyzny stanowice listy do Chmielnickiego, nie-

dopuszczajc pism równj wagi do Moskwy, traktujcych

podobnie o zabezpieczeniu kraju z tj strony. I wiele in-
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nych wyliczyby umia przykroci, które czy jawn, ku nie-

mu nie pachn diffidency same stany sejmujce niech so-

bie odpowiedz.

Wzi na to gos kanclerz kor. Ossoliski, który ni-

gdy nie przemawia na próno, lubo obecna jego zchorza-o wiele blasku i dosadnoci ujmowaa jego wymowie.

Nie zabrako przecie zwyczajnego zapau sercu, skoremu

przy kadój sposobnoci rozgorze szlachetnym gniewem lub

powiceniem, którem i dzisiejsza jego mowa sprawi mia-

a niezmierne vf caem zgromadzeniu wraenie. Zacz j
kanclerz wychwaleniem caego poprzedniego ycia Kisiela,

poczytujc mu za najwiksz zasug i zawsze sacrosande

przestrzega zachowania starodawnej wolnoci przodków.

W dzisiejszych niebezpieczestwach kozackich nie masz sku-

teczniejszego ratunku dla tej wolnoci nad koraisy do je-

dnania z Iiozakami o pokój a do takij komisyi gdzie

zdolniejszy porednik od wojewody Kisiela. Onto bowiem

niedawn burz nad krajem w niespena szeciu niedzielach

uspokoi swoj dzielnoci, za co kanclerz w imieniu wszyst-

kich skada mu dziki wnoszc zarazem prob aby gwoli

dobru pospolitemu odpucie raczy doznane temi czasy ob-

mowiska i krzywdy. Co si tknie braku susznej assystencyi

poselskiej—doda kanclerz w\ kor. ku powszechnej radoci

stanów—ofiaruje on wojewodzie w tym celu wszystkich do^

mowych, aczby sam z jednym tylko sug mia chodzi.

Podobnie na wspomoenie potrzeb Kisielowych w podróy

na komisy deklaruje si Ossoliski odstpi mu starostwa

bohusawskiego, które bezporednio przed mierci króla

Wadysawa dostao si kanclerzowi.

Ostatnie sowa mówcy do ez rozrzewniy zebranie.

Najgbiej wzruszony Kisiel z paczem podzikowa Osso-

liskiemu, dobrodziejem nazywajc go swoim i wieczn tern

obligacy na siebie biorc. Z niebezpieczestwem te ycia

i ostatków fortuny przyrzek Kisiel pospieszy na usugi

Rzeczypospolitej, czem pocieszone oba stany sejmowe, zwasz-

cza ze srogich nieprzyjació w kornych dzi czcicielów Ki-

sielowych przemienieni posowie zawezwali jednogonym

chórem swego marszaka, aby podzikowa Kisielowi w iraie-

Dziela Karola Szajnochy Tom X. 5
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niu koa. Zawezwali go dzi we rod dnia 29 lipca do

aktu czci, którego w przeszym tygodniu, dnia 20 lipca,

sami ze wzgard wzbronili Kisielowi. Dzisiejsze zawezwa-

nie do zoenia mu dzik wywoane byo cic, teraz na

posach koniecznoci stumienia w sobie dawnego wstrtu

ku owym Kisielowym zasadom folgowania Kozakom, ko-

niecznoci szukania ratunku ojczynie w przyswojeniu Ko-

zaków ask i przebaczeniem. Wobec dawnych uprzedze

szlachty wyrzdza taki przymus pobaania ludowi srog
krzywd jój prawom i intratom, ponia godno szlacheck,

i za tak klsk na czci i mieniu, za taki akt sromu i po-

nienia poczytaa dzisiejsza szlachta sejmowa swoje ponie-

wolne upokorzenie si przed swoim niedawnym wrogiem Ki-

sielem. e jednak wróg ten najmilszym ludowi kozackiemu

by porednikiem, a ztd i najpotrzebniejszym w tej porze

obroc szlachcie, nie Ia wic byo unikn tego kroku

wstrtnego, po którym gdyby szlachta mimo ten wstrt

chciaa bya w tym kierunku i dalej, gdyby zamiast przez

jedn chwil dzisiejsz chciaa bya wytrwa przez lata na

tj drodze pojednania i miru z ludem, jake bogo wiodo-

by si wówczas ojczynie, jake odmiennie rozwinaby si

bya jj przyszo!
Ale nazbyt dawnym i srogim gniewem wrzaa szlachta

ku Kozaczynie, aby jedno posiedzenie sejmowe, jedna chwi-

la przymusu do zagodzenia wzgldem Kozaków mogy go

trwale ukoi. Cae ukojenie dzisiejsze skoczyo si na

owj zadanej przez posów mowie marszaka sejmowego

ku czci Kisiela i na tego odpowiedzi izbie poselskij. Mar-

szaek w mowie swojej wyliczy z kolei wszystkie zasugi

Kisielowe, doradza i uprasza niezwaa na obmow^iska

zych ludzi, a w kocu zakl go na mio i wierno ku

ojczynie, aby czemprdzej pospieszy do ,,witego dziea"

komisyi. Kisiel ponowi zapewnienie oddania si caego na

usugi Rzeczypospolitej i ju nazajutrz odjecha przyrzek.

Nie pozostao zatem nic wicej jak przejrze i do nowych

potrzeb zastosowa gotow ju Instrukcy dla komisarzów,

co wedug prawa sta si mogo jedynie przy zamknitych

drzwiach sali. Nim atoli wszystkich nieposów wywoano
na ustp, wyrwa si z gosem podsdek sdomierski Si-
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nicki, „przyjaciel^' dworu wojewody sdomierskiego, któ-

rym jak wiadomo by ksi regimentarz Zasawski, a któ-

remu zdaniem podsdka wielce ubliya wzmianka Kisiela

o zatrzymanych mu listach. Zacz wic kontradykowa te-

mu podsdek, lecz ze szkod faworu u swego wojewody

i askodawcy nie zdoa rozwie si do szeroko w jego

obronie, uciszony „pokorn" odpowiedzi Kisiela i nie ma
adnj urazy do ksicia, a ca win na jednego z sug

skada.

Nie lepiój jak ten suga ksicy na listach zatrzy-

manych wyszli wzgardzeni, od ksicia Kozacy na zamie-

rzonem dzi ulepszeniu pierwszej Instrukcyi komisarskij

Uoon pierwotnie przed trzema dniami wzito j po wyj-

ciu nieposów z sali pod nowy rozbiór, który jednak nie

wzbogaci niczem swobód kozackich. Novvo tym rozbiorem

umodelowana instrukcya zachowaa si dotd w jedynym

niezupenym uamku, powtarzajcym dosownie 5 punktów

pierwszej instrukcyi, reszt za opuszczonych 5 punktów

jako bez wtpienia równobrzmicych z punktami instrukcyi

pierwszej zbywa nasz uamek zwyczajnym w takim razie

„etc. etc." We wszystkich te opisach zdarze tej pory

uchodzi pierwsza instrukcya za gówn i jedyn, adnym
dodatkiem dzisiejszego posiedzenia nie ulepszon na rzecz

Kozaków. Jedyn rónic midzy pierwsz instrukcya z dnia

26 lipca a dzisiejsz z 29 t. m. pozostao róne miejsce

i róna pora komisyi, któr ju nie w naddnieprskim Kijo-

wie lecz nad dcym ku Wile Bugiem i nie w miesicu

wrzeniu lecz w dniach najbliszych postanowiono na dzi-

siejszem zebraniu odby z Chmielnickim. Gorliwy teraz jak

nigdy Kisiel przyrzek odjecha ju nazajutrz lecz musia
o dni kilka spóni swój odjazd, zatrzymany ostatniemi spra-

wami sejmu.

Gówn z nich bya sprawa elekcyi króla. W poczt-

kach bezkrólewia doradzao kilku senatorów odby j w- je-

dnej z ziem woyskich lub ukraiskich, gdzieby elekcya

swoim tumem szlachty ornej raogla oraz by obron od

nieprzyjació. Dla dzisiejszej burzy chopskiej w tych stro-

nach zgodzono si na dawne pole w7borcze pod Warszaw
a rozpoczciu sejmu elekcyjnego naznaczony zosta dzie
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6ty padziernika. Temu sejmowi poruczono ostateczne roz-

strzygniecie kilku z teraniejszym sejmem zacztych^a jesz-

cze z kocem sejmu niedoszych spraw, jakiemi np. byy
Znane nam ju z pobienego napomknienia sprawy dyssy-

dentów o wiar, Prusaków o dawne prawa prowincyi pras-

kiej, tyche o starostwa Puck i Brodnic. Wszystkie szcz-

liwie do konkluzyi przywiedzione, na sejmie sprawy zebra-

ne zostay przedostatniego dnia sejmu, 31 lipca, w osobny

akt prawomocny, opatrzony podpisami wszystkich senato-

rów i posów, majcy nadpis: ,,Konfederacya generalna

wszystkich stanów Królestwa i w. ks. lit. na konwokacyi

gównej warszawskiej uchwalona". Ostatni dzie konwo-

kacyi powicono w znacznej czci egnaniu si mowami
dzikczynnemi, z których jedn marszaek stanu rycerskie-

go Leszczyski dzikowa w imieniu wszystkich królewico-

wi Karolowi Ferdynandowi za podanie niepoledniej pomo-

cy zbrojnej, drug tene marszaek wychwala gorliwe pie-

czoowanie si arcybiskupa Pizeczpospolit, trzeci gene-

ralny starosta krakowski Lubomirski na prob izby posel-

skiej uczci nieprzygotowanem podzikowaniem jej marsza-

ka za trudy i prace okoo sejmu.

Dopiero nazajutrz po zamkniciu obrad jkonwokacyj

nych, 2 sierpnia, pospieszy Kisiel z kolegami swoimi na

komisy za Bug, dokd i nam za nimi na rozhukane od

dawna ,,morze buntu chopskiego" i nowo rozpomieniajcy

si poar wojny kozackiej.



XI. Srom Pilawiecki.

Ju po dwóch dniach drogi z Warszawy w nocy z 3

na 4 sierpnia, stan Kisiel u brzegów Bugu, w Horodle.

Trzy tygodnie jego oddalenia z tych stron sprawiy straszn

zmian w caym zabuaskim Woyniu. Po zburzonem Po-

onnem legy w gruzach od chopów^ zamki i miasta Ko-

rzee, Zasaw', Konstantynów Ostrogskich, a wiele odbieo-

nych od swoich panów dworów^ i sió stao pustk bezlu-

dn. „Po sam Bug'' — pisze lusiel do prymasa z Horoda

4 sierpnia — „adnego szlachcica nie masz, albo uszed

albo upem zosta". Na ich mogiach, na ich opu-

szczonych siedliskach wrzaa jaka dzika, rónoskadowa

ludno, jaka potworna mieszanina zbiegych od cepa cho-

pów, samopas otrujcych Iiozaków, przymusem lub ochot

pobratanych z czerni rozbitków i hultajów szlacheckiej

krwi, których jako branych Kozakom jeców tak czsto

wspominaj tamtoczesne opisy bitew\ Tem tego wszystkie-

go byo chopstwie burz wojny kozackiej w prd gwatów
swoich porwane, a tak rónobarwnie napywem obcych y-
wioów upstrokacone, i patrzc na dziwotworny chaos tej

zbrojnej dziczy zadawali sobie nasi panowie komisarze z za-

dziwieniem pytanie, czyto jakie wojsko chopskie, czy kozac-

kie, czy rozbójnicze? W ogólnoci przewaaa u wszystkich

w stroju, jzyku, obyczaju barwa kozacka, a sam Kisiel w po-

wyszym licie do prymasa donosi, i w tej drodze koza-

ckiój przyjdzie jemu samemu zosta Kozakiem, karmi si

dyni.
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I upoio si chopstwo zdziczae do tego stopnia tym

spotworzonyin duciem kozackim, i w kocu \vyj od wa-
ciwyci Kozaków, a nawet samego Chmielnickiego zuchwa-

oci i zamysami swemi signo. Gdy Chmielnicki do tej

pory nie zrzek si ostatecznie nadziei pojednania z Koron
i jedynie dla opónionego do dzi^^ powrotu posów swoich

i widocznj ztd nieaski Rzeczypospolitej wyruszy z woj-

skiem zaporozkiem w gb Polski, chopstwo coraz niech-

tni^j odrzucao wszelk myl zgody z Koron, coraz gwa-
towniej paro Chmielnickiego do wojny. Przekona si

o tern z wielk boleci Kisiel, zapuszczajc si w swojej

podróy coraz dalj w kraj zabuaski, witajcy go niedo-

gasemi jeszcze zgliszczami zamków, dworów, kocioów^

Midzy innemi targno si chopstwo i na jego wasn
w tych stronach majtno Huszcz, jedyn po spustoszeniu

jego zadnieprszczyzn pozosta mu resztk fortuny, zni-

szczon gównie z zawzitoci ku wszystkim jednaczom po-

koju z Polsk, a osobliwie ku najgorliwszemu z nich Kisie-

lowi. Spldrowawszy mu zamek, miasto, folwarki, dwory,

piwnice, wyrzdziwszy mu w samych sprztach na 30,000

szkody, ugodzia go zgraja zbójecka najboleniej wywarciem

swojej zoci na gównym pomocniku w rokowaniu z Chmiel-

nickim, na O. Petronim asku. Wyprawiony z nowemi

listami do Chmielnickiego, zosta O. asko zatrzymany

w Huszczy przez chopstwo, które odebrao mu listy i mimo
jego sukni i brod czerca greckiego tak nielitociwie na

ulicy kijmi go zbito, i musiano obawia si dugo o jego

ycie.

Jednoczenie z ukaraniem O. aska za nadsugiwanie

pokojowym ukadom z Polsk daa czer inne nierównie

wikszej wagi wiadectwo o swojem niezadowoleniu z owych

ukadów i nietajonych w tej mierze zamysów Chmielnickie-

go. Rozcigajc to niezadowolenie na wyprawione przeze

poselstwo do Warszawy, byo chopstwo temsamem bardzo

rade tak dugo zwlekanj, a ztd zapew^ne niepomylnej

odprawie posów przez Rzeczpospolit, w kocu za zapra-

gno nawet przeszkodzi cakowicie ich powrotowi. Gdy
wic sam wódz czerni Krzywonos tak usilnie u panów pol-

skich domaga si tego powrotu, chopstwo tymczasem sta-
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wio posom nieprzebyte zawady \w drodze, zniewalao ich

szuka sobie dalekiemi uboczami drogi do Chmielnickiego.

„Swywolestwo nie yczy uspokojenia" — uala si przed

Chmielnickim i caem wojskiem zaporozkiem na chopstwo

skrelony temi dniami list wojewody Kisiela — tak e i po-

sowie WWMciów, jako mi sudzy moi dali zna, a Po-

lesiem przebijali sie i nie ^Yiem jeeli si ju przebrali do

WWMociów," Do tak zacitego za oporu zamiarom Chmiel-

nickiego rozzuchwaliwszy si nie pokoju lecz wojny z swo-

jemi „królewitami" dajc, stao si chopstwo niespo-

dziewanie tem groniejsz Chmielnickiemu potg, ile e
oprócz swojej wasnej mnogoci miao ono jeszcze w samem

wojsku zaporozkiem znaczny posiek. Bya nim najnisza,

najpoledniejsza cz wojska kozackiego, znana czer za-

porozka, liczca w 3 pukach 40,000 gów, tych samych

z czerni chopsk usposobie i obyczajów, jak chopstwo

pokojowi i panom wroga a cigej z nimi wojny, cigych

bojów i rozbojów spragniona. W poczeniu ze sob prze-

wyszay obie czernie ca reszt wojska zaporozkiego,

a chcc przemoc wymusi co na Chmielnickim i wojsku

mogy pewnemi by wygranej.

Byo -to niestety rzecz jak atw do zrozumienia tak

powszechnie wiadom, lubo za mao dzi uwzgldnian. e
„nie czer Chmielnickiemu lecz Chmielnicki czerni ulega"^

poczytywa Kisiel w swojej listowej przed arcybiskupem

spowiedzi z dnia 29 wrzenia, poczytywali wszyscy wiatlejsi

mowie kraju za jedn z gównych przyczyn zdarze pó-

niejszych. I dzi te nieinaczej zdawao si Kisielowi, gdy

w dalszej drodze na komisy z nadcigajcym od Ukrainy

Chmielnickim oznajmi listem z dnia 9 sierpnia Ossoli-

skiemu, i przyjcie komisyi zalee bdzie w równej mie-

rze od Chmielnickiego jak i od czerni: „Wszedszy Chmiel-

nicki w wntrza królestwa, albo zechce sam, albo dopuci

mu czer traktatu ze mn, albo nie. A jeli sam nie ze-

chce, albo czer nie dopuci, jake to szczupe \Yojsko na-

sze wytrzyma tak srogiej potdze kilkudziesit tysicy

ognistych ludzi!*' W takiej za cieni jedynym ratunkiem

spieszna komisya, rokowania, do których okrom rzeczyv, i-

stej potrzeby cign Kisiela jeszcze zamiowanie i nawy-
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knicie do trudów dyplomatycznych, Chmielnickiego chytry,

przebiegy duch. Obaj wi§c gotowi rozpocz, w poblizkim

czasie ukady, i ju wstpne ku temu podjli kroki, Kisiel

zapytaniem Chmielnickiego przez posów o miejsce i czas

komisyi. Chmielnicki chwjlowem zastanowieniem swego po-

chodu a do przybycia spodziewanych posów z odpowie-

dzi Ezeczypospolitj, których wedug Kisiela nie sejm lecz

chopstwo zatrzymywao, a którzy nakoniec stanli temi

dniami istotnie u Chmielnickiego.

Szczciem to byo dla nich, gdy jakby dla przeszko-

dzenia ich powrotowi rozpasao si chopstwo w tej porze

do bezprzykadnej dzikoci. Sroej i dalój ni kiedykolwiek

grasujc, ogarna swawola chopska przylege Woyniowi
Polesie i dalsz Litw, gdzie mianowicie Pisk i Sucz

z okolicznemi ziemiami strasznej doznay plagi. Na Woy-
niu ostatek zachowanych jeszcze w caoci miast, jak Mi-
dzybo, Tuczyn, Dubno, uleg zniszczeniu, a niektórym po-

przednio ju spldrowanym ponowiono teraz ten los. Spotka
on przedwszystkiem niemi pospólstwu Huszcz napadnit
tym razem przez zhultajonego szlachcica Krasnosielskiego

na czele kupy chopsko-szlacheckiej ,,w wikszej poowie
ludzi suaych, którzy si pucili na szarpanin^'. Najsro-

sze jednak ciosy pady i groziy jeszcze Podolu. Po zbu-

rzonym Memirowie, Tulczynie, Szarogrodzie, przysza kolj

na Bar, niezmiernie warowne stanowisko i skad broni dla

caego Podola i Ukrainy. Kilkudniowym przecie szeregiem

szturmów zdobyte zostao w pitek, 7 sierpnia, miasto,

we trzy dni póniej zamek, i to nie pod wodz Krzywonosa,

któremu zwyczajnie wszystkie takie zwyciztwa mylnie przy-

pisywane bywaj, lecz przez m „bohowego i dniestrowego

hultajstwa" pod rozkazami jednego szlachcica z pod Bra-

cawia nazwiskiem Kuszka, jednego popa i trzech chopów
Habacza, Stpka, Bracawca. Krzywonos dowiedzia si
o Barze dopiero od wyprawionego przez tych piciu wo-

dzów posa z daniem, aby zapyta Chmielnickiego, co

maj czyni z zamkiem, armat, prochami, oowiami i poj-

manym synowcem ietmana w. kor. Potockim. ydów bez

zapytania starszych miano okoo 15,000 mieczem wy-

cina.
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Upadek Baru rzuci niewymowny postroch na garstk

obroców Kamieca Podolskiego, gdzie wedug listów je-

dnego z dowódzców twierdzy, sdziego podolskiego, u-
kasza Miaskowskiego, skrelonych w dniach 4= lipca i 16

sierpnia „na ca, fortec 100 piechoty zaog, na ca za-

og jeden tylko jest puszkarz, a w bramie antiquo mor
(starym obyczajem), po piciu dziadów na stray stawa*'.

Drugi z tych listów, w okropnem od chopstwa obleniu
pisany, zapowiada w tydzie po wziciu Baru z dziwnym

spokojem, i jeli cud si nie stanie, bd trzyma si mo-

gli tylko „do rody^\ I cudem te jedynie mona byo wy-

trwa w tak zupenem ogooceniu ze wszystkich rodków
obrony, lecz e cud tylko dla Kamieca sta si tym razem,

wszystkim za innym twierdzom i hufcom naszym przyszo

ponosi skutki swojej nieudolnoci, pa upem przemocne-

mu wrogowi, przeto cay kraj napeni si zwaliskami i wy-

gnacami z tych zwalisk, paace zamieniy si w gruzy,

a ich panowie w tuaczów, strcona pycha wczorajszych

samowadców draa pod mieczem i urganiem tryumfuj-

cych dzi zgraj hultajskich. ,,Taki popoch" — pisze Kisiel

pod dniem 9 sierpnia do kanclerza Ossoliskiego — , e
nieprzyjaciel nietylko serce ztd wzi lecz jeszcze bierze

patrzc, i nikt w oczy nie chce pojrze. Wszystko co yje

podao ty, a chopi poddani miej si, wszystka za czer

idzie do tych wojsk kozackich, chopskich lub rozbójni-

czych". — Podobnie ksi Jeremi Winiowiecki do pod-

czaszego kor. w licie z dnia 12 t. m,: „"Widzc chopstwo

wojska nasze nie w oczy lecz z oczu sobie idce, zewszd

powstao, i nie majc adnego odporu, postrachu przynaj-

mniej adnego, tak ^Yielkich zbrodni dokazuje, zamki tak

potne bierze, i co obcemu najpotniejszemu nie wolno

byo nieprzyjacielowi, teraz najpodlejsze pospólstwo miaro

popenia".

W takim upadku ducha, po takim zrbie ruin, dy
do gównego sprawcy tych nieszcz, do Chmielnickiego,

jedyny w obecnej chwili zwiastun lepszej przyszoci Kisiel.

Dy z myl wyjednania ojczynie w obozie nieprzyja-

cielskim tego cudownego uspokojenia, które przed dwoma

miesicami nie Kisiela lecz króla Wadysawa zasug spy-
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B^o Ptrisce, a kt^ema i teraz otworem staabj droga,

gdjbf naród chda, gdyby nmi& dopomódz szczcia wa-
SBena. I dzi jeszcze dziaay ostatnie promienie wpywów
WadjsawowTcfa jeli joi nie w Stambnle, gdzie w tj

wame porze sierpniowój po zamordowania przyjaznych

P<^8ce wezyra i cesarza nasta nowy, nieprzyjazny jj rzd,

tedy z tem wiksz moc w Kozac^rnie i jej przywizania

do pamici Wady^awa lY., owszem caój Fol&ki Wady-
sawowej. Znamy pod tym wzgldem nsposobienie Cbmiel-

nidEiego za króla Wadysawa, dopiero lig z pogastwem
i pogromem hamanów rozsroone^ po Biaejcerkwi znów

zagodniae, tena jedynie z powoda zatrzymania posów
i od^wiedzi sejmowj dawn nieprzyjaini groice. Skoro

jednak posowie z jak tak wrócili odpowiedzi, skoro

godzflo a przypuci, i nadcigajcy z swoimi komisa-

rzami Kisid znacznie nlepszy t odpowied, czema nie

miaby Oindelnicki ochon z gniewa i nie przypomnie

sobie owych przed dwoma miesicami nadeslanycli ma sów
Kisielowydi, do których w swojem cigiem miotania si od

zwizkn do zwizko z Ord i Turey wraca zawrze myl
stsknion.

I zanioso a w istocie na d: :. _ r - ^:; : e-

me Idocezkiewakie. Nastaa chwila . : 7. ienia

si Gnuetauckiego ka Polsce. Przy d- : 1 in

przemocy przeciwnego Polsce i wszeii^c

chk^stwa byo to sUonienie si liardzo
^

pieonem i jedynie za askawem i wyroz

nienicm si Bzeczypospolitój mogjo przej

atoli kilka nieobcj0nych kroków Camdek .

rze wiadcz, ii na prawd zmierza do t . zyna, z ja-

wncBi nawet naraiieniem si czerni. 2 :^edzia

Cnudnidi pomyln odpowied i zjrze.

kajc ma. niebawem przystpi do ajc
pisenme t^ odpowiedzi, a poidów ^a-

trzymiiiC) 00 zniewolio Kisiela d ^j-

wyeh liilów za pierwszym. Kastp :o wyran niea-

skawo otrzymanej od agmn odpo?' ^nawia Chmiel-

niki kilkii nderzajcemi dowodami : Rzeczpospolit

o swojej gotowoci oczynienia zadc :l arnnkom.
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hersztacli band otrujacych. Dziao si to w dalach wzicia

Baru, gdy owi hultajscy jego zdobywscy polecili Krzywo-

nosowi zapyta Chmieluickiego, co maj czyni ze swoim

upem. Chmielnicki zamiast odpowiedzi da rozkaz przysta-

wi przed siebie Krzywonosa z 4 najzuchwalszymi jego pu-

kownikami i wszystkich piciu w oczach poselstwa Kisielo-

wego przyku do dzia. Krzywonosowi okrcono szyj a-
cuchem, który przymocowano do dziaa, co podobnie jego

czterem stao si pukownikom. Wszyscy piciu byli w tym

stanie przez kilka dni publicznem widowiskiem obozu, ra-

dujcem O. aska jako wspaniay objaw kary boj na

zbójcach, Chmielnickiego jako najjawniejszy dowód osignio-

nej tem góry nad czerni, dopitego tern szczytu wszech-

wadzy nad ni.

Ale jak kaden szczyt otoczony jest przepaciami, tak

i chwilowemu spoteniu si Chmielnickiego zagrozio naraz

cikie niebezpieczestwo. Wybuch rozruch w obudwóch

czerniach, w chopskiej za wydarcie jej ulubieca i wodza

Krzywonosa, w zaporozkiej za krzywd spótowarzyszów,

wspóbraci. W niedugim czasie ujrzymy Chmielnickiego

niezdolnym stumienia takich buntów zwyczajnymi rodka-

mi, w dzisiejszym ich pocztku potrafi on umierzy je po-

wolnoci. Kaza po kilku dniach odku Krzywonosa z jego

pukownikami, agodzc kar bdto odroczeniem do dal-

szego wyroku, bdto okupem. Z trzech spóczesnych listów

o caem zajciu, rónicych si w oznaczeniu trwania i spo-

sobu zwolnienia kary, jeden z dnia 13 sierpnia, mniej pe-

wnym bo wtpliwej daty i nieznanego autora, donosi

o Chmielnickim, „e nazajutrz (po wykonaniu Krzywonosa

i jego pukowników) odkowa ich rozkaza, a podobno ra-

czj mu si okupili*'. Dwa inne listy, z dni 16 i 22 sier-

pnia o wiele wiarogodniejsze bo przez Kisiela i z naoczne-

go wiadectwa posów jego skrelone, znaj Krzywonosa

przez duszy czas winiem u dziaa, mianowicie ów

z dnia 16 jeszcze przykutym niewiedzie od ilu dni. Do_

piero drugiemu listowi z dnia 22 sierpnia, wiadome jest

Krzywonosa oswobodzenie, o którem donosi kanclerzowi w.

Ossoliskiemu: „Krzywonos by do dzia przykowany, po-

tem przy moim O. asce wypuszczony za pork". Co do
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okupienia si, bez tego zapewne nie obeszo si, a niektó-

rzy spóczeni utrzymuj, e Chmielnicki w tym upadku

ogromne skarby wycisn na Krzywonosie, zbogaconym bez

miary swemi upami.

Ustpienie Climielnickiego w sprawie z czerni o Krzy-

wonosa nie naruszyo nowo zawizujcego si porozumienia

midzy Koron a Kozakami. Nadarzy si owszem bardzo

znamienity pomocnik dzieu uspokojenia, najwysza w tycli

stronach gowa kocioa prawosawnego, któremu podle-

gali Kozacy, grecko-sowiaski metropolita Kijowa Sylwe-

ster Kossów. Przypominamy sobie z dawniejszej wzmian-

ki o spózawodnictwie obudwu obrzdków cerkwi wscho-

dnio sowiaskiej, jak usilnie duchowiestwo grecko - so-

wiaskie dobijao si wpywu na Zaporou, jak chciwie

szuka tam znaczenia kaden jego naczelnik, kaden grecki

metropolita cerkwi kijowskij. Owó gdy niektórzy z na-

czelników kijowskich wanili chtnie Koron z Kozakami,

dzisiejszy jej metropolita Kossów, dopiero w zeszym roku

na metropolit przez kapitu obrany a przez króla i sejm

potwierdzony, okaza si gorliwym mionikiem pokoju-

i postanowi nawet uy wszelkich stara do pojednania

zwanionych stron. wiadczy o tern kilka listów gównj
w tym czasie kancelaryi arcybiskupiej do niektórych naj-

wyszych zawiadowców sprawami Rusi mianowicie do na-

czelnego regimentarza ksicia Zasawskiego, wojewody

kijow^skiego Tyszkiewicza i innych, z wiadomoci o zamie-

rzonera przez ksidza metropolit kijowskiego przywiedze-

niu Kozaków do zgody z Rzeczpospolit i z zaleceniem

dopomagania w tern metropolicie rad i wszelkiemi rod-
kami, zachowujc go w szczególnoci od podejrze i faszy-

wego tumaczenia jego zamysów. List do ksicia regi-

mentarza z dnia 10 sierpnia zaczyna: „Dotd po zotym,

któregomy w ojczynie tej sw^obodnie zaywali, pokoju

przysza Rzeczpospolita nasza, e ledwo nie rzec moe, nie-

wolnicy nasi panuj nam, i musi rónych do ujmowania

tego chopstwa szuka sposobów. Ofiarowa tedy jegomo
ksidz metropolita kijowski, jako duchowna teje religiej

osoba, ochot swoj w tem, e chce zbuntowanego tego

chopstwa powstrzyma albo raczj rewokowa zamysy...."
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Jako nie skoczyo si na prónych przygotowaniach.

Ksidz metropolita uda si rzeczywicie do obozu Chmiel-

nickiego, i przez kilka tygodni pracowa nad utrzymaniem

go w dobrych chciach ku Rzeczypospolitej- Jeszcze dnia

13 wrzenia pisali o metropolicie radzi jego usugom spó-

komisarze Kisiela, e ,.jest tam w tem wojsku kozackiem

dysponujc ich ku zgodzie". Waniejszym jednak skutkom.

usiowa metropolity przeszkodzia naprzód maa zwyczaj-

nie u Kozaków powaga wpywów duchownych, nastpnie

niech Chmielnickiego ku metropolicie za wzbronienie mu
temi czasy maestw^a z podstarocin Czaplisk, znan
nam oswobodzicielk Chmielnickiego z turmy swego ma
podstarociego. Owszem jeszcze przed jej zamzciem z Cza-

pliskim zna j i stara si o ni Chmielnicki, lecz jako

mni^j okrzesany i mniej zamony Kozak musia ustpi
gadszemu podpankowi z Czehryna. Dopiero za powrotem

dawnych uczu dla winia w turmie mowskiej, za zwy-

cizkiem przyjciem Chmielnickiego z pod ótych wód do

Czehryna, przystaa Czapliska na zamzcie z Chmielnickim

mimo yjcego jeszcze ma pierwszego, który nieczekajc

zawyrokowanej mu w podaniach kronikarskich mierci od

Chmielnickiego, *) schroni si przed nim w gb Polski.

Wówczas to zada Chmielnicki od metropolity lubu z pa-

ni podstarocin, ale ten odmówi mu go jako z cudz

*) S. Wieliczko w swoim Lietopisie I. 63 opisuje szeroko mier
Czapliskiego, na któr skaza go mia Chmielnicki w maju 1648 w Cze-

hrynie. Poszli za Ysieliczkiem T. Padalica w swoich Opowiadaniach i

krajobrazach I. loi, tudzie J. B. w artykule o Chmielnickim w druku-

jcej si wanie Encyklopedyi powszechnej. Tymczasem w aktach i li-

stach urzdowych z r. 1649, jak np. Punkta i suplika W. Zapor. (Jerlicz

I. 95—95), list B. Chmielnickiego do kr. Jana Kazimierza z dnia ] 7 sier

pnia 1649 (A. Grabowski Ojcz. Spom. II. 119), Dyaryusz drogi do W. Za.

por, (Zr. do dziejów pol. 1, 3—17) domaga si Chmielnicki wielokrotnie

wydania mu Czapliskiego. List z d. l8 wrzenia 1648 (Pamiatn.kom. ar-

cheogr. I cz. III 283) donoszcy o podjedzie ludzi p. chor. kor. Aleks.

Koniecpolskiego pod Konstantynów „z panem Czapliskim, czowiekiem

rycerskim," nadmienia widocznie o naszym podstarocim Czapliskim, po

dobnie w subie chor. kor. A. Koniecp. i podobnie czsto wraz z Chmiel

nickim w rycerskich wycieczkach przeciw Tatarom.
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maonk, i do tej pory wzbrania bogosawiestwa. Tera ci

trudniej przyjmowa Ctimielniclvi teraz upomnienia metro-

polity, a nim jaki faszywy patryarclia w Konstantynopolu

poczy go z podstarocin, on tymczasem skarg O. aska
na pobicie przez hultajów suchajc nadziej bliskiego uspo-

kojenia pociesza starca.

Odniosa takie pocieszenie ze wszystkich jego tera-

niejszych liroków caa ojczyzna. Zwrot jeców szlacheckich,

stracenie tylu hersztów hultajstwa, zakucie Krzywonosa,

obecno metropolity w obozie, wszystko to nie mogo by
wiadectwem zej woli Chmielnickiego. Cieszy si wic
stan szlachecki z tej dobrej woli, lecz nie dlatego, iby
ztd spodziewa si i yczy sobie mia zgody z Chmiel-

nickim, któraby go drogo kosztowa moga, a owszem z tej

przyczyny, e w tj dobrj woli Kozaków upatrzy mona
byo gotowo ich do okupienia sobie zwizku z Koron
kosztem daleko wikszej ni dotd ulegoci, daleko mniej-

szych uroszcze. Szlachta nie umiaa nigdy pozby si

wiary, e Kozacy w gbi duszy uznaj jej moraln i ma-

teryaln przewag, zkd niezbdna dla niej potrzeba nie-

zstpowania z tej podwójnej wyszoci swojej, niespoufala-

nia si w celach podstpnych z ludem, któryby raczej jak

najwietniejszem roztoczeniem dawnej ornej potgi panów

i szlachty, dawnego ogromu ich fortun i dostatków upoko-

rzy, z pychy zbi naleao. I równie tem dzisiejszem jak

owem niedawnem pod Biacerkwi zagodnieniem Chmiel-

nickiego zudzony, jak wówczas z trwóg korsuskiej i óto-
wodzkiej, tak obecnie z przestrachu buntów chopskich

ocknity — popad stan szlachecki na nowo w obd na-

drabiania wielk ochot i gotowoci do wojny, jak w^szystko

co z obdu pochodzi, szkodliwej, owszem zgubnej w obe-

cnym czasie. „Dwie rzeczy'^ mieni mdry Kisiel w swoim

pod dniem -29 wrzenia do prymasa skrelonym, licie dwo-

ma najwikszemi nieszczciami tych czasów, ,,na które, oj-

czyzna stka i narzeka dzi musi", a z których pierw-

szym jest ów faszywy zapa do w^ojny, gówna przyczyna

upadku komisyi i jednanego przez ni pokoju— ,,nie powioda

si komisya raz, e jej nikt sprzyja nie chcia, a kady

na szal wojny imprez Rzeczypospolitej puci chcia...'"
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Zaczein ze swawol prawdziwych wychowanków zotj

wolnoci, rówuie atwo zmierziwszy sobie komisy Kisielow,

jak atwo wszyscy po owym pooimieckim przestrachu roz-

gorzeli dla nij spóczuciem, rzucono si teraz powszechnie

do przyspieszenia od tak dawna nakazanych a tak niedaleko

doprowadzonych przygotowa wojennych. Nie postpiy one

za dalej z przyczyny, e jak sam zamys wojny z obdu
urós, tak i podjte dla nij starania faszywemi poszy

drogami, faszywe wyday skutki. Pierwszem zem tegoro-

cznego wybierania si w pole byo owo wskazane powyój

uiojenie, i wojna z chopstwem wymagaa jaknajokazal-

szego wystpienia panów i wszystkiej szlachty w obozie,

aby samym widokiem niezmiernych bogactw zdumie umy-

sy, zatrwoy serca prostacze. Ju u ótych wód i pod

Korsuniem nabawio si rycerstwo koronne tern przesdnem

mniemaniem nieobliczonych strat w nawiezionych z sob
dostatkach, które tak sam zacht stay si chopstwu

do korzystnj wojny z panami, jak bogata w upy wojna

turecka wabia niektórych zyskolubnych rycerzów polskich,

o czem np. powszechnie znany spóczeuik a moe i spóu-

czestnik tegorocznych uzbroje, Pasek: „Mi i ochotn

kademu wojna z Turczynem, nie al i skóry szczerze nad-

stawi, kiedy wiem, e zwyciywszy bdzie za co plasterek

kupi i czem ran obwin."
Nienauczeni dowiadczeniem korsuskiem panowie

i szlachta teraniejszego zacigu wojennego gotowali sio

straszy Kozaków wikszym jeszcze ni pod Korsuniem

przepychem, wywoujcym we wszystkich spóczesnych opi-

sywaczach zdarze tej pory tak dwuznaczne pochway wier-

szem i proz, jak nastpne w poecie Twardowskim i pod-

komorzym lwowskim Miaskowskim: ..Nigfy niewidzian

w naszym wiecie mnogoci i cudnoci tych przyborów

wojennych porazi chcieli nieprzyjaciela i strach mu puci

^v oczy" — albo ,,wojsko wszystko wietne, ozdobne poka-

zowali nieprzyjacielowi, aby go strachem do pokory przy-

wie-lli'' itp. Przesadzano si tak szalenie w tj wietnoci

i ozdobnoci wyprawa w pole, rujnowano si tak bez ró-

nicy ogromnemi wydatkami na wojn, i nawet najgorszej

sawy obywatelom, jak dzisiejszy krajczy królowej i staro-
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sta omyski, po trzech za latach zdrajca króla i wygna-

niec z ojczyzny, Hieronim lladziejowski, przyszo póniej

narzeka w swoich testamentach sowami ostatnij nyoH

Kadziejowskiego, „i skarbów adnych nie zebra, gdy co

byo trocha, w tych zawieruchach Rzeczypospolitj ruszy
si i straci musiao," zwaszcza na teraniejsze przygoto-

wania wojenne, w których Eadziejowski „ledwie nie poow
dóbr swoich straci."

A przywiódszy tern bezrozumnem marnotrawstwem

znaczn cz szlachty do zuboenia na przysze czasy i po-

trzeby ojczyzny, co gorsza przejwszy ledwie nie cae woj-

sko koronne zabobonn wiar w wiksz uyteczno zota
od elaza na wojnie, i wytpiwszy lem ostatni iskr du-

cha rycerskiego w sercach panów i szlachty, czeme wre-

cie najgorszem, jakiem drugiem najwikszem zem, zaszko-

dzi narodowi dzisiejszy obd faszywego zapau do wojny

i faszywy kierunek przygotowa wojennych? Oto zgubnem

nad wszelk wiar spónieniem wojny, spowodowanem du-
goci i rozwlekoci tych kosztownych, tak wiele zabie-

gów i czasu wymagajcych uzbroje w kraju i za granic.

Syszelimy ju powyej o konieczniej potrzebie rozpoczcia

wojny przed nadejciem Tatarów, a tak niezmiernie powolne

zbieranie si i nadciganie posików powiatowych odejmo-

wao wszelk mono przyspieszenia kroków wojennych

wy^Yoywao tak trudne do zrozumienia dzi ale na plag
tej powolnoci fatalnej, jakie wyczytujemy w licie z obozu

pod Glinianami z dnia 26 sierpnia. „Racz Wrao odao-
wa nas, bomy zginli, nie bdzieli wielkiej Boej aski

i miosierdzia. Nie od rki pogaskiej lub kozackiej zgi-

niemy, ale od braci naszej nieszczliwej, e ratowa nie

chcieli, ani chc obiecawszy, przyjd na pogrzeb i popió

lwowski. Nie wida, nie sycha nikogo wicej oprócz kilku

sdomirskich chorgwi gdzie blisko...'^

W tak dziwnym wic stosunku, to nieudolnej chci do

wojny w rycerstwie polskiem, to osobliwszej niechci ku

jej rozpoczciu z Chmielnickim, stany naprzeciw sobie

nasze trzy rónego hasa zastpy tej wielkiej walki, która

teraz na szerokij od Glinian po Konstantynów i Kamie-

niec przestrzeni ruskich, woyskich, podolskich ziem, w sze-

Dziea Karola Szajnochy T. X. 6
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ciiitygodniowym przecigu czasu od poowy sierpnia po

schyek wrzenia, stoczy si ma midzy niemi sowem lub

mieczem. U Glinian, w gównym obozie, stoi zastp ko-

ronny pod naczelnym regimentarzem ksi-ciem Zasawskim
i jego obudwoma kolegami Ostrorogiem i Koniecpolskim,

przy nieb w dniu 13 sierpnia okoo 9G00 zbrojnego ludu.

W przedzie, do odlegle od Glinian, w obozie pod La-

chowcami rozoy si ksi Jeremi Winiowiecki z swoim

zwyczajnym towarzyszem, wojewod kijowskim Tyszkiewiczem,

z nimi dnia 22 sierpnia jedynasto lub dwunastotysiczne

wojsko. Od Glinian ku zachodowi zbroj si i nadcigaj
leniwo chorgwie wojewódzkie, powiatowe, panice, razem

gdy si zbior okoo 25,000 rycerstwa z wielokro liczniej-

szym nawaem ciurów. O 5 mil za Konstantynowem, w gó-
wnym taborze kozackim na uroczysku Janczarycha, czeka

okoo 13 sierpnia w 120,000 Kozaków i czerni zaporozkij

Chmielnicki, dokoa niego od ucka po Kamieniec Podolski

swawolnie wasajce si kupy chopstwa w 60 do 80 ty-

sicy pod wróconym mu znowu Krzywonosem i tumem pu-
kowników. Przy Chmielnickim i chopstwie tuaj si dro-

bne garstki Tatarów, raczej dla postrachu ni rzeczywiste-

go poytku, a zza Dniepru i Dniestru spodziewane s i go-

tuj si istotnie w pochód hordy krymskie, perekopskie,-

budziackie, pod chanem i Tohaj-bejem.

Midzy temi dwoma zastpami cignie od Huszczy ku

Konstantynowi zastp trzeci, ordowniczy, komisya z trzech

skromnych urzdników ziemskich i jedynego w caej Rze-

czypospolitej senatora greckij wiary zoona. Otacza ko-

misya dla stray puk jój naczelnika Kisiela oddany w ko-

mend jego „rodzonemu" Mikoajowi clioremu nowogrodz-

kiemu, który szerokim na ca mil obozem cignc przez

to „morze buntu Chopskiego", toruje sobie drog szabl

i gosem „komisya z pokojem idzie nie z wojn!" — Ale

trudno byo o pokój midzy zastpami wcale przeciwnych

de, z których jeden da „swobód i wolnoci", drugi

wzbrania ich uporczywie, i ,,na szal wojny imprez Rze-

czypospolitj chcia puci". Zkd od dnia do dnia gasa

coraz bardziej wiara w komisya, wzmagao si coraz bar-

dziej danie wojny, zwaszcza w rycerstwie koronnem
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i dziczy chopskiej. Waciwa Kozaczyzna miarkowaa si

z swoim wodzem Climielnickim, wygldajc co Czas przy-

niesie; Kisiel z swoimi komisarzami musia do ostatku pró-

bowa rodków pokoju, tylko rycerstwo koronne z chop-

stwem domagao si cigle boju, rozboju. e jednak czer
trzyman bya poniekd na wodzy przez Chmielnickiego,

rycerstwu za koronnemu tegoroczne tak okazae, tak po-

wolne i dugie zbrojenie si niezmiernie opóniao drog
na pole walki, przeto nie przychodzio dugo do istotnego

wybuchu wojny, i nasta kilkudniowy przecig dziaa bez

wszelkiej wagi i stanowczoci.

I tak np. stojc obozem pod Lachowcami tylko o ,,dzie-

si mil" od Chmielnickiego za Konstantynowem, chce ksi-

Jeremi Winiowiecki dla prdszego rozpoczcia kroków

wojennych cign ku sobie rozoony pod Glinianami gó-

wny obóz koronny pod naczelnym regimentarzem ksi-
ciem Dominikiem Zasawskim. Czyni wic najgortsze o to

zabiegi, zwaniony z gównym regimentarzem znosi si

poufnie z dwoma innymi, zaprzyjanionym sobie podczaszym

kor. Ostrorogiem i chorym kor. Koniecpolskim, „szwa-

graszkiem swoim", ujmujc tamtego listown prob z dnia

12 sierpnia, ,,szwagraszka'^ i kilku rycerskich panów ko-

ronnych zaprosinami na zjazd poufny w swoim Zbarau.

Wszystko przez czas dugi na próno, sam ksi Winio-

wiecki musia zpod Lachowice wróci ku Zbaraowi,

a garstka wojsk koronnych pod wodz regimentarzów nie

mógszy si doczeka leniwo nadcigajcych krakowskich

i wielkopolskich posików, a odejciem kilku oddziaów do

szczupoci 19 chorgwi tyle co 1500 rycerstwa przywie-

dziona, dopiero po kilku tygodniach, dnia 26 sierpnia, wy-

ruszya z pod Glinian ku Zbaraowi. Chmielnicki tymcza-

sem jakby dla powstrzymania wojny odprawi naraz wszyst-

kich zatrzymanych dotd posów Kisiela, których przez

nadsyanie jednego za drugim zebrao si w kocu czterech

w obozie konstantynowskim, a którzy teraz wesoo z listo-

wnem i ustnem wracali owiadczeniem, i Chmielnicki go-

tów jest natychmiast przystpi do komisyi, a miejscem do

nij zaleca Konstantynów. Uradowany powrotem posów

i odpowiedzi postanowi Kisiel korzysta niezwocznie z za-
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prosili Chmieluickiego, i jeszcze tego samego dnia wybra
si w dalsz podró ku niemu, nie przeczuwajc grocych
mu w niój niebezpieczestw. Wszake ju w jednym

z pierwszych dni drogi, w pobliu ordynackiego Ostroga,

spotka go ciki od chopstwa cios, który o mao caj
wyprawy komisarskiój nie rozbi.

Kilkutysiczna kupa zkozaczonych hultajów, pod do-

wództwem nowego szlacheckiej krwi zaprzaca Gowackiego,

napada bogaty Ostróg, spldrowaa domy Boe i ludzkie,

zupia ludno, wycia kilku szlachty, dwóch ksiy i y-
dów kilkudziesiciu. Po spenionem zoczystwie wysza

pijana winem i ordynack mawazy tuszcza pod kilku pu-

kownikami, naprzeciw taborowi Kisielowemu, i owiadczya

powszechnie znienawidzonym od chopów komisarzom, i
nie bd przepuszczeni przez Ostróg. Dla nietrzewoci

hultajstwa odoono ca spraw do jutra, a w dniu ju-

trzejszym powiodo si I^isielowi wymódz na pukownikach

do korzystn ugod, moc której nietylko wolno dalszj

drogi dan zostaa komisarzom, ale nadto sami pukownicy

jako przednia stra bezpieczestwa przeprowadza ich mieli

do Chmielnickiego. Gwoli wikszj warownoci ugody wy-

dano sobie wzajemnie znacznych ludzi prawem zakadu, ze

strony polskiej 10 szlacheckich towarzyszów zpod kilku

chorgwi paskich, i tylu atamanów ze strony czerni

ostrogskij. Najwicj zakadników dostarczyy chorgwie

„rodzonego pana wojewody Mikoaja", chorego nowogrodz-

kiego, któremu do tej przysugi ofiarowali si panowie

Mayski, Trypolski, Oraczewski, Krasowski i Trembiski.

Towarzyszyo im piciu innych, z których tylko trzej znani

z nazwiska, panowie Wereszczaka komornik czerniechowski,

Sonicki suga wojewody Kisiela i Bratkowski towarzysz

zpod chorgwi husarskiej „jegomo pana Sapiehy''.

Có jednak po zakadnikach, gdy wedug onych sów
Kisielowych „nikt nie sprzyja komisyi", nie sprzyja po-

kojowi. Zaledwie wojewoda bracawski od pukowników

ostrogskich uspokoi komisy, spad na ni grom z obozu

panów koronnych. Obozowa kilka mil od Ostroga ksi
Jeremi Winiowiecki pod Lachowcami, zkd na rozkaz ksi-

cia wypad jego rotmistrz nazwiskiem Sokó z 7 chor-
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gwiami pod Ostróg, i tu po wnijciu zakadników do mia-

sta wszcz harce z wyprawionym przeciw niemu hufcem

kozackim. Sam ksi Jeremi oznajmia prymasowi pod

dniem 30 sierpnia, i wyprawi ten podjazd vindictac causa^

dla pomszczenia si na hultajstwie za Ostróg, szkoda tylko,

i w tak z por i z tak niedostatecznemi siami. Pana

Sokoa w1vrótce bez trudnoci odparto, a nie wiedzc wcale,

e to podjazd ksicia Winiowieckiego, wzia to czer
ostrogska za wiaroomny zamach Kisiela, i straszny przeciw

niemu gwat oburzenia podniosa. „Tu traktuje, a tu sztur-

muje!" — w^oano, dajc krwawej, niezwocznj zemsty.

W najwyszym wybuchu fury i rzuci si gmin na zakadni-

ków i siedmiu z nich na miejscu zamordowa. Byli w liczbie

ofiar wszyscy towarzysze zpod chorgwi ]t)uku Kisielowego;

trzech pozostaych przy yciu bardziój ludzka starszyzna

przed wciekoci czerni ukrya. Wszake nawet po wy-

wieceniu si prawdy, e to nie Kisielów lecz ksicia
Winiowieckiego by podjazd, nie chciano zwróci komisa-

rzom trzech ocalonych, i caa w ogólnoci ugoda midzy
Kisielem a pukownikami upada. Wzbroniony mu zosta

przejazd przez Ostróg, pozbawiono go przyrzeczonej stray

bezpieczestwa w dalszym pochodzie, musia ubocznym tra-

ktem zwróci si ku obozowi ksicia Jeremiego pod La-

chowcami. Wszystkie nadzieje Kisielowe atwej drogi do

Chmielnickiego, rychych ukadów z nim, spezy na niczem.

Wówczas z gbi smutku i alu swego ozwa si wo-

jewoda bracawski do Chmielnickiego listem w czci suro-

wym, w dzie Wniebowzicia najwitszj Panny, greckim

kalendarzem 25 sierpnia, skrelonym, a przez „sug" Ki-

siela p. Kopystyskiego przesanym. Po westchnieniu do

matki Boskiej, „królowej niebios a wszystkiego narodu so-

wiaskiego jedynj opiekunki'^, aby „serce Chmielnickiemu

sprawia", przychodzi wojewoda do przypomnienia swojej

niezmiennej nigdy gorliwoci o dobro Chmielnickiego i ca-

ej Kozaczyzny. „Ani syn w sprawie ojcowskiej ani suga

w paskiej chodzi tak móg gorco, jakom ja chodzi

w tem nieszczsnem krwawem zamieszaniu WMci i wojska

zaporozkiego z Rzeczpospolit. Dnie wszystkie i nocy

moje od tego czasu, jakom wzi t krwaw tcz midzy
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Wmociami i ojczyzD moj, jest Bóg na niebie wiadkiem,

strawiem harujc i pracujc ze wszystkij duszy mojj".—

A za to „harowanie" ile cenzur i obmowisk w ojczynie,

po wszystkim wiecie , na które przecie nie zwracajc

uwagi, sprawi Kisiel wszystko dla Kozaków na sejmie.

Wtem za powrotem na Woy znachodzi go wojewoda cay

w zgliszczach od chopstwa, swoje dzieo uspokojenia burz

chopsk zniszczone, i chce ju wszelkich trudów o przy-

wrócenie zgody zaniecha. Na zapew^nienie wszelalvO Chmiel-

nickiego, e to wszystko bez jego wiedzy si stao, daje

Kisiel mu wiar, i powtórnie przeze wezwany jedzie na

komisy z Chmielnickim. Jedzie, aby w jego oczach zupio-

no Ostróg, dalsz drog zamknito, zakadników wymordo-

wano, wszystkie pakta, przysigi w miech obrócono!

„Czegó tedy ju niedostaje do jawnej nieprzyjani

(uskara si dalej Kisiel), sam Wm chciej uway a re-

koUigowa si, e jest Bóg na niebie, który wojska najpo-

tniejsze wszechmocn rk sw znosi za takow zaman
wiar i krwi niewinnej wylanie. Otarze Bogu powicone
sprofanowane polskie i ruskie, pe biaogowska i niewin-

ne dziatki zamordowane i wszystkie okruciestwa, jakich

nie czyni Turcy i Tatarowie nam chrzecianom, od chrze-

cian poddanych Rzeczypospolitej popenione, wszystko to

woa pomsty do nieba. Ja tedy ju gorzko zapakawszy na

moje trudy stracone, zawalon sobie drog majc trupami

z posów moich wasnych, obracam si do wojska Rzeczy-

pospolitj, a tam zbliywszy si stan z kolegami mymi

i z assystency moj z osobna, i czekam prdkiej od WMoci
ostatniej rezolucyj. Poka WMo Panu Bogu i wiatu,

jeli si to wszystko zdradziecko od zdrajców dziao bez

woli i rozkazania Wmoci, niechaj krwi swoj krew nie-

winn, a upy niewinnych domów^ naszych, a czci bardzij

domów Boych piecztuj, a Wmo upadszy na oblicze

swoje upokorz si majestatowi Boemu, a nie ycz ostatnie-

go wylania krwi chrzeciaskiej. Iali nie masz Boga na

niebie, który wszystko widzi? Có wdy ojczyzna nasza win-

na, która ci wychowaa? co domy i otarze tego Boga,

który da y na wiecie? co my, którzy jedni Wmoci
i wojsku zaporozkiemu chci nasze zawsze owiadczalimy.
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a drudzy przyDajmniej nic nie winni? Nie masz na wiecie

czowieka bez sumienia i bez westclinienia do Boga, stwórcy

swojego, Wmoci pogotowiu, który si urodzi chrzeciani-

nem, musi przenikn serce i dusz to, co si stao, co si
dzieje, i co za koniec ma by tak wielkiego pospólstwa na

krew zgromadzenia. Nieche sam P. Bóg i przeczysta matka

jego, której dzi dzie chwalebny cerkiew w. obchodzi, da

Wmoci takow myl i skruch, jakoby si to wszystko mo-

go w lepsze obróci. Dni sze od daty tego listu dzisiej-

szej bd czeka na rezolucy Wmoci tam, gdzie pobliu

w^ojska Rzeczypospolitej, a prosz chcij mnie resolwowa

i Ich-mo Panów kolegów moich, ebymy dali zna Pize-

czypospolitej albo to, e trwasz Wmo w pokorze twojej,

albo e ju Pizeczpospolita przed P. Bogiem od poddanych

swoich w niewinnoci swojej tak utrapiona ma puci to

wszystko na dekret Boy i od niego pomsty oczekiwa.

Czegom ja nigdy nie yczy i nie ycz, prosiem i prosz,

aby P. Bóg oddali t plag swoj i miecz od nas domowy.

Tem list mój kocz, chci Wmoci oddajc si..."

Na t gorc odezw z dnia 25 sierpnia odpowiedzia

Chmielnicki ju 28 t. m., a co wicej odpowiedzia bardzo

przyjanie. Zaczynajc od wzmianki o dzisiejszem odpra-

wieniu wszystkich ostatnich posów Kisiela, dodaje uprzej-

mie, i przybyy wczoraj p. Kopystyski móg by zabawi

jeszcze „z dzie jaki." Najazd hultajstwa na Ostróg sta

si bez jego wiedzy, i by tylko zwyczajnem u Kozaków

„podywieniem si" kilkuset ludzi, ukraisk nazw boro-

sznem. Nierównie wiksz win przypisuje Chmielnicki pod-

jazdowi Winiowieckiego na Ostróg, w ogólnoci caemu jego

dranieniu zbrojnego ludu, którego niech Pizeczpospolita

surowo wzbroni ksiciu, nazwanemu za to od Chmiel-

nickiego sprawc wtórej wojny kozackiej. O wyrzdzeniu

za sprawiedliwoci komisarzom za wymordowanie ich za-

kadników w Ostrogu pisze sam Kisiel w jednym z swoich

listów tej pory: „posa pukownika Kaniowskiego, aby

sprowadzi t kup z Ostroga i odebra (pozostaych przy

yciu zakadników) a tych zdrajców, którzy pozabijali, przy-

prowadzi". Co si za tknie komisyi, t yczy Chmielnicki

rozpocz jaknajprdzej w Konstantynowie i zaprasza na ni
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Kisiela. Ukojony t „deklaracyo; askawa" odpowiedzia Ki-

siel wysianiem nowego posa, szlachcica Gbockiego, z ró-

wnie nprzejmcm oznajmieniem, i „wiedzc jak sia Rze-

czyi)ospolitej na ugaszeniu tój domow^j wojny naley",

bdzie si stara jaknajprdzej stumi jj poar, zwiza
co si miao rozerwa, i wyruszy niezwocznie z kolegami

swoimi na komisy w Konstantynowie. Otrzyma te jedno-

czenie radosn o tern wie arcybiskup, nadesan mu
w licie Kisiela z dnia 31 sierpnia. Tu jednak u prymasa

spotka si list Kisiela z inn wieci listow wcale od-

miennj treci, o dzie ^^czenij, bo 30 sierpnia, przez

ksicia Jeremiego skrelon, po raz drugi wszelkie na-

dzieje Kisielowe podkopujc.

Donosi w nij Winiowiecki o nowym podjedzie swoim

na Ostróg. Bya te owa poprzednia w^zmianka i o podje-

dzie dawniejszym, ale w obecnj chwili ten drugi na gó-
wn zasugiwa uwag. Nastpi on w kilka dni po owj
uroczystej protestacyi ICisiela przeciw zamordowaniu jego

zakadników w Ostrogu z przyczyny pierwszego podjazdu

ksicia Jeremiego na Ostróg — nastpi w tym samym
28ym dniu sierpnia, w którym Chmielnicki podpisywa swoj
przyjazn odpowied na ow Kisiela protestacy z dnia

Wniebowzicia. Chcc tym drugim podjazdem pomci nie-

fortunno pierwszego, tudzie jakim gonym gwatem
wojennym zamiesza Kisielowe rokowania o pokój, uzbroi

ksi now wypraw na znacznie wiksz stop od dawnej,

poruczy j dw^óm znanym wojownikom panom Houbowi
i Aksakowi, da im przeszo dwakro tyle chorgwi, ile mia
Sokó, bo 19 czyli pótora tysica ludzi. Jako do szcz-

liwe z razu uderzywszy na Ostróg spali podjazd przed-

miecia, nie ma cz nieprzyjació ,,zbi na ucieczk", a
w dalszym cigu harców gór wzili Kozacy, i wielu na-

szych ,,uastrzelali, nazabijali". W kocu jak pierwszy przed

kilku dniami tak i ten drugi zagon ksicy uszed z ni-

czem z Ostroga, okaza si bardzij ziomkom ni nieprzy-

jacielowi szkodliwym. Pierwszy da powód do wymordowania

komisarzom ich zakadników, drugi zgubi sam komisy,
samo uspokojenie ojczyzny.

Na pierwsz jednak o nim wiadomo nie przypisywano
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mu tyle zgubnoci. Jedni owi tak przewanie liczni przeci-

wnicy komisyi a przyjaciele wojny byli radzi nowemu pod-

jazdowi, mniemajc go przydatnym aktem ciiyego strasze-

nia chopów. Innych, szczup garstk stronników zgody

z Chmielnickim, uspokaja widok jego dzi zagodnienia dla

Polski, jego dzisiejszój skonnoci ku niej. I gdybymy nie

wiedzieli ju o Chmielnickim, w jak wysokim stopniu ule-

gaa jego wadza dzikiój przemocy czerni, moglibymy przy-

zwoli zdaniu ufajcych dobrym chciom niedawnego po-

gromcy Rzeczypospolitej. Tymczasem i on w porze ostatnij

znachodzi do powodów do zobojtnienia dla Polski,

i czer im bardzij hamowana tern gwatowniej wzbraniaa

pojednania si z ni, tem namitnij para ku wojnie. Co

do wasnych alów Chmielnickiego ku Polsce, tym do su-

sznego lubo dyssymulowanego niezadowolenia z nieaskawj
odpowiedzi Rzeczypospolitej i do skarg na ksicia Jere-

miego namitno przeladowania Kozaków, przybya w osta-

tnich czasach otwarta nieufno do Chmielnickiego, kilku

wanemi poszlakami jego nieszczeroci wzbudzona. I tak

midzy innemi dosta si Chmielnickiemu czy to przejciem

w drodze czy nadesaniem z Moskwy list Kisiela do cara,

jako ohydnych wiaroomców malujcy Climielnickiego i Ko-

zaczyzn. Zkdind, z Polski „daje mi pewny zacny pan

zawsze zna o tem" — mówi Chmielnicki w relacyi sier-

pniowj podróy Kisiela na komisy — „e pan wojewoda

bracawski tu si nam ofiaruje liozakom, a tam co inszego

w Warszawie robi przeciwko wojsku zaporozkiemu". Lada
wrecie zwaniony z Lachami Kozak podega swego he-

tmana przypomnieniem zaprzysionej Pawlukowi przez Ki-

siela caoci i wolnoci, tak zdradziecko sejmowym sdem
wydartych.

Nie brako wic powodów do zobojtnienia ku Polsce,

ale bez stanowczego nacisku ze strony czerni nie sprawiy
one adnej zmiany w Chmielnickim. Ustnie odgraa si
on Kisielowi przez jego posów, ale w postpkach swoich

okazywa umiarkowanie, pragn widocznie utrzyma pokój

z Koron. Ztd przyjazna jego odpowied na Kisielów la-

ment z powodu zamordowania jego zakadników w czasie
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pierwszego podjozdu ksicego. Nawet i drugi podjazd,

lubo dla swojj powtórnoci i zuchwalstwa mnij godny

przebaczenia, byby chtnie puci mimo siebie Chmielnicki

gdyby nie ciga podejrzli^Yo, cige nad nim czuwanie

czerni. Dlatego widzc j niezmiernie oburzon drugim gwa-
tem ostrogskim i pomszczenia go dajc, kaza Chmiel-

nicki ostatniego z posów Kisiela, ostatnich jego zaprosiu

do traktatów oddawc, Gbockiego, dla schlebienia czerni

postraszeniem komisyi, wtrci pod stra. Omielona tem

czer zadaa równego postpienia z dwoma dalszymi po-

sami, czego jednak uczyni nic chcia Chmielnicki, otrzy-

mawszy trzecicm poselstwem tak stanowcze owiadczenie

Kisiela, i adn miar nie naleao mu zbyt porywczej da*

wa odprawy. Owiadcza Kisiel w tym trzecim licie, i
to ostatniem jego sowem do Chmielnickiego, którem po

raz ostatni wzywa go do komisyi, a na które nie duj
czeka bdzie nad tydzie tj. do dnia ligo wrzenia. Jeli

Chmielnicki do tej pory nie wróci mu wszystkich trzech posów,

nie naznaczy dnia i miesica ukadom, ustpi Kisiel z odrb-

nego obozu swego, a zczywszy si z w^ojskiem koronnem

orem pomaga bdzie do rozstrzygnicia dalszego sporu.

Podobaa si groba ta czerni nie Chmielnickiemu. Osta-

teczne zerwanie z Polsk nie odpowiadao ani jego istotnym wi-

dokom politycznym ani jego skonnociom narodowym. Wyrze-

czone do przed dwoma miesicami sowa Kisielowe o Polsce:

,,Nie, drugiej takiej (ojczyzny) nale nigdzie w chrzecia-

stwie ani w pogastwie!" powikszyy w Chmielnickim zna-

cznie ten wstrt, którym przejmowaa go zawsze myl za-

stpienia zwizku z Koron sojuszami z Ord i Turcy.

Tylko ostateczna konieczno, tylko najwyszy przymus,

mogy przywie go do odnowienia tych zdrajczych zwi-

zków z pogastwem, a na nieszczcie dla Kozaków i Ko-

rony zaczy ta konieczno i ten przymus spitrza si

Chmielnickiemu coraz wyej nad gow. Za uroniciem

chopstwa w dwakro i trzykro wiksz potg od waci-

wego wojska zaporozkiego, syszelimy nie dawno z ust Ki-

sielowych — „nie czer ju w zawisoci od Chmielnickiego,

lecz Chmielnicki w zawisoci od niezliczonych tumów chop-
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stwa zostawa". Owo te niezliczone tumy napary si

obecnie uwizienia ostatniego posa Kisielowego, który owo

dniem Iym wrzenia ograniczone uUimaium ukadów albo

wojny przyniós Kozakom, a gdy Chmielnicki nic tylko po-

sa uwizi nie da, lecz owszem zgod na komisy odpo-

wiedzie chcia Kisielowi , wybuch powszechny rozruch

czerni w obozie. Rzucono si na przyzwalajc, radom Chmiel-

nickiego starszyzn, zabito kilku najgortszych zwolenników

pokoju z Polsk, sam Chmielnicki w miertelnem znalaz

si niebezpieczestwie.

Nieopisujcy dziejów swoich Kozacy nie pozostawili

adnej wzmianki o tych scenach tragicznych, któreby uszy

byy na zawsze pamici ludzkiej, gdyby o dwie mile od

Chmielnickiego nie czuwao byo nad obozem kozackim oko

Kisiela, wygldajc ztamtd powrotu zatrzymanych trzech

posów z odpowiedzi. Wtem zamiast posów dosza Kisiela

dzi w poniedziaek 7 wrzenia, a zatem w poowie nazna-

czonego Chmielnickiemu do ostatecznej odpowiedzi tygodnia,

zabójcza dla komisyi nowina o strasznej w obozie kozackim

burzy, któr jeszcze tego samego dnia oznajmiajc sawne-

mu wkrótce hetmanowi Potockiemu Rowerze, pisze Kisiel,

nie wiedzc czy wierzy czy powtpiewa: „Z podjazdów t
przynosz wiadomo, e po te wszystkie dni srogie zabu-

rzenia midzy Kozakami byy, a potem nastpiy i mordy,

e cili kilku i o samym Chmielnickim wtpi, eby by
yw" — poczem stawia sobie pytanie, czy komisya ody
moe czy nie i dodaje: ,,Pewniejsza to, ju Chmielnicki nie

yje i moi posowie, albo te Chmielnicki ju poszed za

czerni i posów zatrzymuje, i ta sama wojna jak dawniej".

Bliska rzeczywisto sprawdzia przypuszczenie Kisiela, e
Chmielnicki nie zgin, lecz w istocie poszed za czerni,

zmuszony wyborem midzy yciem a mierci. Wybór y-
cia zatrzyma posów Kisielowych w wizieniu, obali z grun-

tu komisy, odnowi wojn z Koron, a z wojn potrzeb

nowych zwizków Chmielnickiego z pogastwem. Po szere-

gu bdów wzbronienia Kozakom swobód przez Polsk po-

zbawienia si tem pomocy ich przeciw chopstwu, ulegni-

cia nakoniec waciwych Kozaków pod niepowstrzymanem

przez nich brzemieniem czerni, pozostaa Chmielnickiemu
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tylko ta jedna, ta pogaska droga ratunku, która w obecnej

chwili nierównie dalój zawioda Kozaków ni przed póro-

czem. Gdy bowiem przymusowe wówczas ustpienie Ordy

zpod Biaejcerkwi przekonao o jej zawisoci od Turków,

przyszo Chmielnickiemu teraz dla uzyskania dalszej po-

mocy krymskij uda si z prob o zezwolenie na ni do

stóp cesarza tureckiego, przyszo samym Kozakom podda
si zwierzchnictwu tureckiemu. Jako nie mogc unikn
koniecznoci takiego czynu, wyprawi Chmielnicki jednocze-

nie dwa poselstwa do obudwuch pogaskich ludów, jedno

do nie opuszczajcych go nigdy cakowicie Tatarów, którzy

mu rych pomoc przyrzekli, drugie na dwór cesarza tu-

reckiego, gdzie wanie (jak sobie z kilkukrotnych wzmia-

nek przypominamy) po gwatownej mierci przychylnych

Polsce wezyra i cesarza podniesiono w ich miejsce wrcz
przeciwnych nastpców.

Staa si ta zmiana carogrodzka w poowie sierpnia,

a poselstwo Chmielnickiego do Carogrodu wyruszyo tu po

przypomnionym powyej buncie czerni w pierwszych dniach

wrzenia. Tsam por nowego pobratania si Kozaków

z pogastwem krymskiem naznacza gówny znaw^ca tycli

zdarze Kisiel, w niespena 7 niedziel po tych wypadkach,

donoszc o Chmielnickim, i „po podjazdach ostrogskich

(pod koniec sierpnia)... wpad w recydyw buntownik i stra-

ciwszy konfidency, któr mia do mnie, kaza mi przez

posy powiedzie, i mi dufa ju nie chce i dla tego znowu

do Ordy czyni rekurs". O sposobie za przyjcia posów

kozackich u dworu nowego cesarza Muhameda lY podaje

najlepsz wiadomo list sdziego podolskiego ukasza Mia-

skowskiego do brata, podkomorzego lwowskiego Wojciecha,

skrelony dnia 27 padziernika, a czerpicy z nierównie

wczeniejszych doniesie hospodara wooskiego Lupua: „Po-

sowie Chmielnickiego le zrazu byli przyjci u Porty.

Ptzek wezyr: zdradzilicie pany wasze i wiar i nas zdra-

dzicie! Odpowiedzieli oni, e u Lachów w ciszej niew^oli

bylimy nieli u was winie na galerach. Prosimy tylko

o Tatary, bdziem w\im haracz dawa jako z Mutan i z Wo-

och, winiów co potrzeba na galery, i na kadego waszego

nieprzyjaciela stanie nas 10,000, a na znak wiary damy
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wam do rk Kamieniec. Dopiero ich lig z Tatary appro-

bowano, kaftany i dobr odpraw dano." Zapewniona tak

Chmielnickiemu pomoc tatarska staa si odtd dla Koza-

ków przedmiotem najcierpliwszego oczekiwania, dla szlachty

polskiój najmaoduszniejszj, bajccznj trwogi. Równie za
niecierpliwo kozacka jak i trwoga szlachecka miay krom
swoich prz}czyn zwyczajnych jeszcze inne, niezwyczajne,

chwilowe. Oczekiwali tedy Kozacy tak niespokojnie Tatarów,

poniewa z powodu wieych pomidzy nimi zaburze i wy-

górowania ztd czerni a podupadnicia powagi Chmielnic-

kiego podupad te chwilowo wszystek rzd i duch w woj-

sku kozackiem, nastpio zupene rozprzenie w obozie,

które zdaniem rozsdniejszój starszyzny nie dozwolioby

Kozakom bez pomocy tatarskiej oprze si miaemu nast-

pieniu Polaków. W powszechnem zamieszaniu uciekao nawet

do obozu polskiego niemao zbiegów kozackich, z których

jeden dnia 13 wrzenia, tj. w kilka dni po owym buncie

czerni, opisywa Polakom wojsko kozackie jako „bardzo

zmorzone, bez strzelby dwie czci wiksze, okopu adnego
ani ostronoci, wszystko wojsko na kady dzie pijane.

Gdy wojsko (polskie) bdzie w mili, zaraz przeda si kon-

spirowanych regestrowych i spraktykowanych wicej ni
tysic.''

Takie obezwadnienie bezrzdem kazao Kozakom w po-

gastwie krymskiem najpodaszych widzie przybyszów

i pomocników, Polaków za z innej gbszego róda przy-

czyny sama myl przyjcia Tatarów w wiksz ni kiedy-

kolwiek wprawiaa trwog. Straszni oddawna szlachcie,

przybrali poganie krymscy w ostatnich czasach, zwaszcza

po krwawych ciosach cecorskim, Kantemirowych, u ótych
wód i Korsunia, straszniejsz ni kiedykolwiek posta

w oczach narodu, przejmujc go jakim dziwnym, niewy-

tumaczonym postrachem, jak zabobonn jakby w obec

pó-biesów groz. Nie umic odkry utajonego róda te

grozy, uniewinniaa j szlachta wmawianiem w siebie i druj

gicb, i dzisiejsza na sam widok pogastwa maoduszno
Polaków jest tylko skutkiem praktykowanych przez pogan

czarów, z których znajomoci synli z dawien dawna Ta-

tarzy. Zwyciztwo to — pisze w licie z dnia 28 wrzenia
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wiaty podkomorzy lwowski Miaskowski o jednj z naj-

straszniejszych w tym roku klsk naszych od Kozaków

i Ordy — ,;day nieprzyjacielowi grzechy nasze, sroga jego

fortuna, a osobliwie czary niesychane, z wielu konjektur,

cirkumstancyi i znaków widomych postrzeone." Mnij za-

bobonne jednak postrzeenia budz w nas myl, i owa dzi-

siejsza groza wobec Tatarów bya tylko tajnym gosem su-

mienia, wyrzucajcego szlachcie nieuczynienie zado zleco-

nemu jj przez Opatrzno obowizkowi, który nakazywa

Polsce otrz siebie i chrzeciastwo z obudwóch nad nie-

mi brzemion pogaskich, a którego niedopenienie cign-
o kar dzisiejszo] maodusznoci narodowi tak rycerskiemu.

Zaczem jako pó-biesów lkajc si Tatarów, gorzao

wojsko kor. chci dowiedzenia si o poniejszem lub wcze-

niejszem nadejciu pogan; w pierwszym bowiem razie przy-

szo mu toczy nietrudn walk z samymi Kozakami i chop-

stwem, \s drugim ponie ciar strasznego boju z potrójn

przemoc Kozaków, chopstwa i pogan. Na szczcie je-

dnak nie nadchodziy a do drugij poowy wrzenia a-
dne pewniejsze wiadomoci o przeprawieniu si wielkiej Or-

dy krymskiej przez Dniepr albo mniejszych budziackiej

i dobruckij przez Dniestr; a z pozostaej w czerwcu przy

Chmielnickim i Krzywonosie trzechtysicznej resztki poga-
stwa dzi ledwie tyle setek wasao si po taborze koza-

ckim, zwikszonych dla postrachu Polaków kup z tatarska

przebranych chopów. Jak najprdszem wic uderzeniem

na Chmielnickiego naleao korzysta z tak dugiej nieobe-

cnoci Tatarów, i zachcano si te w istocie bardzo gor-

co do popiechu i doranoci sowami, lecz uiszczeniu tych

zacht opierao si nie mao mniejszej lub wikszj wagi

przeszkód, trudnoci. Gówn z nich byo owo niezmiernie

leniwe nadciganie powiatowych i panicych zacigów, z któ-

rych do tj pory zaledwie poowi stana w gównym obo-

zie regimentarskim pod Wyszogródkiem, o kilka mil za

Zbaraem. Nie mniejsz szkod sprawiaa caemu wojsku

i wojnie nieugaszona doti^d niezgoda obu gównie acz od-

dzielnie dowodzcych ksit, Dominika i Jeremiego, nie-

dozwalajca adnej spólnoci dziaa, mieszajca wszelkie

porozumienie, wszystek ad i porzdek w wojsku, ródo
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ustawicznych wykrocze przeciw n^ijpotrzebniejszym przepi-

som obozowym. Obraaa panów regimentarzów najbardziej

samowolno nadcigajcych do obozu pukowników pani§-

cych i powiatowych, lUórzy uniesieni prdem ogarniajcej

cae wojsko niezgody obudwóch wodzów ksicych, mijali

przeznaczony dla swoich puków i chorgwi gówny obóz

nieulubionych regimentarzów, dc poczy sig z milszym

sobie ksiciem wojewod ruskim Jeremim. Zdarzao si
to codziennie, a najzuchwalej postpi sobie w tj mierze

mony starosta i pukownik lubelski Firlej, który w zna-

nym nam Dyaryuszu czynnoci w gównym obozie surowo

pod dniem 9ym wrzenia jest naganiony, ,,e dla prywat-

nych zwizków z ksiciem lud kosztem powiatowym za-

cigniony wasn powag tam obraca, gdzie nie mia zle-

cenia od JJMo Panów regimentarzów. I chcieli o to ka-

ra, ale e jeszcze JJMM. Panowie regimentarze nie przy-

sigli, supersedowali od tego."

Trwao to opónione, nierzdne ciganie si wojsk

powiatowych przez cae trzy pierwsze tygodnie wrzenia,

zajte w obudwóch obozach czynnociami o wiele pole-

dniejszemi, ni tego W7magaa pora dziaa wojennych.

Naj uyteczniejsz z tych czynnoci ujrzymy bardzo skrztne

starania o poczenie zwanionych oddawna ksit z Za-

sawia i Winiowca; jednoczenie z temi usiowaniami ba-

wiono si uroczystem przyjmowaniem wjedajcych do obo-

zów panit z pocztami, zdarzay si wreszcie i bardzo nie-

uroczyste przyjcia, jakie np. w obozie gównego czciciela

wojny, ksicia Winiowieckiego spotkao temi czasy naj-

gortszego mionika zgody, Kisiela. Niepowrotny upadek

komisyi za spraw czerni kozackiój uczyni wojewod bra-

cawskiego najnieszczliwsz ofiar dzisiejszej zamieszki

w kraju, przedmiotem najdzikszych zarzutów, oszczerstw,

posdze, równie ze strony mioników pokoju, którego nie

by w stanie utrzyma Kisiel, jak ze strony przyjació woj-

ny, którj ze szkod kraju nie dopuszcza tak dugo. Naj-

sroej za obszed si z nim w swoim obozie na Czoha-
skij dolinie ksi Jeremi Winiowiecki, tak bajecznemi

w publicznem zgromadzeniu obrzucajc Kisiela oskarenia-

mi, i tylko sowa naocznego wiadka tj sceny mog nam
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(la przekoDanic o jój rzeczywistoci. Opowiada tedy w re-

lacyi swego pobytu na Czobaskiój Dolinie ^\ pierwszych

dniach wrzenia O. Ciekliski zakonu kaznodziejskiego:

,.Pan Kisiel przyszedszy z województwem woyskiem w ?00

ludzi, stan na kocu obozu. Nikt przeciwko niemu nie

wyjeda ani wysya. Panowie komisarze z nim byli. Po-

sa do niego pan wojewoda ruski, zadajc mu trzy rzeczy,

miedzy niemi te, e publicznie gosi, e mu 150,000 Kozac-

twa obiecali da po talerowi twardemu, i Tatar 80,000

spraktykowali, e go na królestwo prowadzi maj. Justy-

fikacya jego na-^ten punkt i nie uczynia dosy, opuciy go

chorgwie woyskie, a nastpio wielkie wzburzenie wojska."

Kisiel w uczuciu swojej niewinnoci cierpliwie zniós

t obelg i w kilka mil od Konstantynowa z wasnym pu-

kiem rozoy si obozem, gotów zarówno do koczenia ko-

misyi jak do wzicia udziaii w wojnie. Srogi za jego

przeciwnik Winiowiecki w kilka dni po szalonj napaci

na Kisiela wynagrodzi j jeli nie Kisielowi tedy dobru

pospolitemu rzdkiem zaparciem'si sw^ojej niesfornoci i py-

chy paskiej, majcem na zawsze dugoletnim sporom ko-

niec pooy. Nasuchaa si caa Polska od lat kilkunastu

o tych jego sporach z ksiciem Dominikiem Zasawskim,

sporach dwojga najmoniejszych panit pod niebem polskiem,

coraz nowemi bodcami wspózawodnictwa dranionych.

W modoci w^spózawodniczyli obaj ksita o rk po-

lubionej niebawem ksiciu Jeremiemu kanclerzanki Za-

mojskiej, póniój w owym znanym nam sporze nowych

ksit z dawnemi dostao si przecignionemu przez

kanclerza Ossoliskiego na stron nowych ksit staro-

ytnemu ksiciu Dominikowi naczelne wspózawodnic-
two z ksiciem Winiowieckim, gównym staroytnych

ksit przewódzc; wieo na zjedzie warszawskim w czerw-

cu uczynili nowoczeni ksita sprzymierzonego z sob
ksicia Dominika szczliwym spózawodnikiem o naczel-

n buaw regimentarsk, powszechnie ksiciu Jeremiemu
yczon. W obecnj chwili zbliajcego si wyboru króla

nowego nie mogli nasi od tak dawna powanieni ksita
sprzenievvierzy si swojj dotychczasowej roli spózawodnic-

twa we wszystkiem, i widzc najblisze prawdopodobiestwo
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osignienia Korony przez jednego z dwóch starajcych si
o ni, braci Wadysawowych, Jana Kazimierza lub Ferdy-

nanda Karola, stanli obaj swojem wsparciem potnem po

dwóch stronach przeciwnych, ksi Dominik ze swoim no-

woksicym sprzymierzecem kanclerzem Ossoliskim po

stronie Jana Kazimierza, ksi Winiowiecki przy Ferdy-

nandzie Karolu. Obawiano si w caym kraju wywoania
t niezgodn dwustronnoci ksit powszechnej na polu

elekcyjnem niezgody, a nieskoczenie jeszcze zgubniejsza

rozpoczynajcym si dzi krokom wojennym bya niezgoda

ksit w ich rozdwojonych obozach, pozbawionych tern mo-

noci wspólnych dziaa, spólnego gromienia wrogów, co

ju nie obaw lecz powszechn niech, powszechne oburze-

nie wzbudzao.

Tak wielki jednak urok wyszej nad wszelk wadz
potgi otacza obud\vóch najzamoniej szych magnatów kra-

ju, i niebezpieczestwem si zdao zniewala ich do cze-

gokolwiek publicznym rygorem ustaw, rady za i przedsta-

wienia prywatne dugo adnego nie miay skutku. I byy-

by one zapewne nigdy si nie powiody, gdyby nie ów szla-

chetny czyn zadanego sobie przez ksicia Jeremi upoko-

rzenia, nad które nic trudniejszego, nic boleniejszego, nie

znao adne z królewit owego czasu. Byo tym czynem

ofiary dla dobra kraju pierwsze zgoszenie si jednego

z obudwóch przeciwników z przedoeniem pokoju do swo-

jej strony przeciwnej, przybierajcej tern pozór proszonej,

niewymownie wstrtny przeciwnikowi. Aby wic pierwsze-

mu zgoszeniu si swojemu uj ile monoci tego pozoru

proby prywatnej, a nada mu cech publiczn, postanowi

ksi Jeremi przy rokowaniach o zgod puci wszystkie

osobiste urazy do ksicia Dominika \\ niepami, a gó-
wnym celem swojej proby postawi niezmiernie potrzebne

w tj chwili poczenie rozdzielonych obozów. Z takiem

daniem i porednictwem uda si w imieniu ksicia Wi-

niowieckiego znany jego przyjaciel wojewoda kijowski Tysz-

kiewicz do obozu panów regimentarzów, stojcych obecnie

o kilka mil za Wygrodkiem pod wiosk Swiatczem. Tam
dnia 5 wrzenia przedoone zostao ksiciu wojewodzie

sdomierskiemu przez wojewod kijowskiego danie zje-

Dziea Karola Szajnochy T. X. 7



9S DZIEA KAEOLA SZAJNOCHY.

dnoczenia rozdwojonych obozów i podania rki do pojedna-

nia, pod dwoma wszake lekkiemi warunkami. da wic
ksi Jeremi naprzód, aby dwaj pierwsi regimentarze, ksi-

Dominik i podczaszy Ostroróg, zoyli przepisan na sej-

mie konwokacyjnym przysig, powtóre aby stranik kor.

aszcz, osawiony banita i gwatownik, do którego ksi
wojewoda ruski „ma pewne urazy i pretensye", oddalony

zosta od wojska i dworu ksicia regimentarza.

Ksiciu Dominikowi wyday si te warunki nazbyt

cikiemi, odrzuci je wic z niechci. Ksi Jeremi od-

rzucenie to wzi za uraz, któr za lada sposobnoci

przyrzek przypomnie ksiciu Dominikowi. Zdarzya

si t wkrótce sposobno, gdy ju trzeciego dnia, w po-

niedziaek 7 wrzenia, przybyli na Czohask dolin dwaj

ordownicy z obozu panów regimentarzów pod Swiatczem,

podkomorzy bezki Janusz Prusiski i pisarz polny Stani-

saw Koniecpolski, niosc ksiciu wojewodzie ruskiemu

przedoenie pokoju od ksicia wojewody sdomirskiego.

Obecnie temu odmowna z kolei pada odpowied, w którój

ksi Winiowiecki owiadczy podkomorzemu bezkiemu

i pisarzowi polnemu, i nietylko nie odstpi od dwóch swo-

ich da poprzednich, ale przydawa nadto trzecie najwie-
szej daty, aby mu zwrócono kilku jego zbiegych dragonów,

których poznano midzy dragonia ksicia wojewody sdo-

mierskiego. Tak rycho zgaso w sercu ksicia Jeremie-

go pierwsze wspaniaomylne postanowienie usuenia oj-

czynie wasnem upokorzeniem, a wzi na nowo ^ór chwi-

lowy narów, nieustpujcego w najlichszój fraszce uporu

wielkich panit. Susznie te ubolewa w kilka dni póniej

starosta sokalski Djnhoff w licie do kanclerza w. kor. Os-

soliskiego—,,liche to bardzo ale uporne spórki, a ztd ile

szkód w teraniejszej nieprzyjacielskiej zawzitoci, rzecz

sama jasna.^' — Aby wic przynajmniój t „zawzito nie-

przyjacielsk" jak najrychlej powcign, gdy onym spor-

kom domowym tak trudno koniec pooy, uchwalili pano-

wie komisarze wojenni posun si dla przyspieszenia woj-

ny caym obozem naprzeciw zgromadzonym za Konstanty-

nowem siom kozackim, o dwanacie mil odlegoci od wojsk

koronnych. Skoro te z jutrzejszym ósmym wrzenia mi-
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na niedozwalajca wówczas ruchów wojennych uroczysto

N. Panny, wyruszyy one natychmiast ze swojego dotych-

czasowego stanowiska pod Swiatczem ku wielkiemu obo-

zowi ksicia Jeremiego za miasteczkiem Czohanem na

dolinie o ma mil od miasteczka odlegój, a od jakiego

skaliska Czohaskim kamieniem zwanj. Lea ten obóz

ksicia Winiowieckiego u ostatnich kraców doliny,

w bardzo warownem miejscu, po drugiój stronie stawu, za

przepraw i grobl, zostawiajc sam pómilowój rozlego-

ci dolin kademu do zajcia otwart. Z czego umyliwszy

korzysta, rozoyli si panowie regimentarze dnia 9 wrze-

nia ze swojem wojskiem „w tem pómilu równem" obo-

zem, tylko o pó mili od obozu ksicia Winiowieckiego

za stawem i przepraw odlegym.

Tak blizkie teraz ssiedztwo obu rozdzielonych obo-

zów poczytywano powszechnie za dobr wrób blizkiego

ich pojednania. Zachca ku temu sam wietny widok obo-

zów, po niedawnych niepowodzeniach szczliwie znowu do

dawnój liczby i okazaoci wróconych. W gównym obozie

rozoy si kaden z regimentarzów z osobna, wszyscy trzej

z wielkim przepychem, najwietniej trzeci z nich, mody
chory kor. Koniecpolski, lubo znaczna cz jego pocz-

tów nie zdya jeszcze na miejsce. Cae wojsko w gó-

wnym obozie wzmogo si teraz znacznie nad swoj nie-

dawn szczupo gliniask, liczc oprócz niezmiernj mno-

goci ciurów z muszkietem w rku przeszo 8,000 wybornie

uzbrojonego onierstwa, a cigym napywem panicych

i powiatowych posików rosnc. Obóz ksicia wojewody

ruskiego po drugiej stronie stawu by jeszcze tumniejszym

od gównego, gdy okrom równie wielu ochoczych do boju

ciurów liczy 12,000 ludzi rycerskich, a od wojewodziskiój

godnoci wodza i dwóch innych jj uczestników, towarzysz-

cych ksiciu przyjació Rewery Potockiego i Tyszkiewicza,

zwano go pospolicie obozem wojewodów. Za przybyciem

reszty zbliajcych si ju i wkrótce istotnie nadeszych za-

cigów paskich i powiatowych, stanowiy oba obozy pot-

g 40,000 rycerstwa i do 200,000 ciurów, dostateczn za-

iste do pokonania Kozaków przed nadejciem tak strasznj

Polakom Ordy. Znowu wic najpierwsz, najniezbduiej-
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sz potrzeb okazao si poczenie obozów, a Dieprzewi-

dziany wypadek jeszcze naglejsz uczyni t potrzeb. Ju
w pierwszych dwu dniach rozoenia sig panów regimen-

tarzów pod Czohaskim Kamieniem nadeszy dwa równo-

brzmice listy od wojewody Kisiela, stojcego teraz swoim
pukiem w równój odlegoci midzy Czc^haósk dolm
a Krasiowem, miasteczkiem tylko o 4 mile od Konstanty-

nowa odlegem. Oba zgadzay si w doniesieniu, i Chmiel-

nicki okoo 5 wrzenia wzi Konstantynów, zkd w 100,000

posunwszy si w gb lasów Krasiowskich, stoi mao co

wicej nad -2 mile od obozu Kisielowego, a 5 do 6 mil od
przednich stray wojska polskiego.

Przy dzisiejszym pochopic szlachty do wojny i rozpo-

czcia jej przed nadejciem Tatarów nie sprawio nage wy-
ruszenie Chmielnickiego naprzeciw wojskom koronnym, tak

przeciwnie jego dotychczasowej zasadzie zwlekania wojny

i oczekiwania pohaców, adnj trwogi w obozach polskidL

RzucoDO si owszem z wielkim zapaem do przygotowania

nieprzyjacielowi spiesznego oporu poczonemi silami, któ-

re to poczenie wymagao przedwszystkiem nowj próby

poczenia zwav4nionych ksit. Niezwaajc wic na pierw-

sz odmow ksicia Winiowieckiego przed trzema dnia-

mi ani na wiksz w tym sporze zawzito ksi^{;eia regi-

men tarza, wymogli panowie komisarze wojenni drugie na

nim poselstwo ordownicze do przeciwnego obozu po tam-

t<^j stronie stawu, z posów znakomitszych ni pirwazym
razem, bo z synnych wojowników Stanisawa Witowskiego,

kasztelana sdomirskiego i Zygmunta DenbofTa starosty »o-

kalskiego, zoone. „Zaczem tego dnia^ — opowiada pod
lOtym dniem wrzenia nieznany urywek Dyaryusza czynno-

ci w gównym obozie—„za jednomyln rad JMo panów
koBisarzów, regimentarzów samych uproszeni JMo pan
s^omfrski z JMo panem starost sokalskim, aby jeszcze

poknai chcieli fortuny i pomylili o sposobach 2^czenia

JMod ksicia wojewody ruskiego z JMod ksi;^em
wojewod sdomirskim. Pojechali wic do tego tam obozu,

poufnie konferowali z ksiciem JMod wojewod roskim,

powrócili mrokiem z dobr otudi, e ta przez nich zacz-

ta sprawa najpomylni€|szy ongoie skutek.'' I dziki ró-
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wnie gwatownemu jak szlachetnemu sercu ksicia Jere-

miego zicia si w istocie ta otucha. Wzruszony groa-

cem ojczynie od rozdwojonych obozów niebezpieczestwem,

ochon ksi z gniewu za nieprzyjecie jego pierwszej

próby ordownictwa i po raz drugi postanowi ze swojj

pychy i niesfornoci zoy dobru pospolitemu ofiar, o wie-

le trudniejsz od pierwszej przed piciu dniami. Wówczas,

w sobot 5-go wrzenia, skoczya si caa ofiara na pierw-

szeni poselstwie do przeciwnika pod Swiatczem, dzi, w pi-

tek ligo wrzenia, zdao si ksiciu ^YiDiowieckiemu

uczyni nieskoczenie boleniejsze dumie swojej upokorze-

nie, bo uda si osobicie do obozu ksicia wojewody s-
domirskiego pod Czohaskim Kamieniem, i jakoby zwyci-

ony zoy tam w obliczu caego wojska hod pokoju swe-

mu nigdy nad nikim zwycizkiemu przeciwnikowi. Lepiej

wszake opowie to autor owego Dyaryusza czynnoci w gó-

wnym obozie.

„Równo ze dniem (w pitek 11 wrzenia) przybiea

JMo pan starosta sokalski (Zygmunt Denhoff) do ksi-
cia JMoci pana wojewody ruskiego wczorajsz spraw kon-

tvnowa, za którvm w dobra chwile przyby ake JMo
pan sdomirski (Stanisaw ^Yitowski) i za ask Bo spra-

wili to, czego sobie ^yszystek obóz i pomylno ojczyzny

yczya. Zmorzone wszystkie kondycye, ksi JMo pan

wojewoda ruski z JMo panem starost bracawskim (Szcz-

snym Pacem) i z IchMociami inszymi pukownikami swy-

mi pojecha do obozu naszego, którym ksi JMo pan

wojewoda sdomirski i JMo pan podczaszy take i J^Io
pan chory kor. z czoem ^vszystkiego wojska w pó pola

zajecha, i po mnogich uciskach z najwyszym wszystkich

aplauzem wprowadzi do namiotu swego, i tam nieli dano

obiad mieli IchMocie panowie regimentarze z komisarzami

narad ..."—Owocem jej byo wyprawienie dwóch potnych
podjazdów pod tak blizki ju obóz Chmielnickiego pod

Krasiowem, z rozkazem powzicia wiadomoci o liczbie

i rozoeniu wojsk kozackich. Wiadomoci t miao woj-

sko koronne kierowa si \v powszechnem nastpieniu na

si nieprzyjacielsk, które natychmiast po jutrzejszym lub

zajutrzejszym powrocie obu podjazdów uchwalono przedsi-
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wzi <v radzie wojennej. Jednoczenie z wyprawionemi na

wschód podjazdami rozbiegy si§ po zachodnich rprowincyach

mnogie o szczliweni pojednaniu zwanionych ksit listy

i wieci, przejmujce cay kraj wielk radoci, ca szla-

cht wielkiemi nadziejami pomylnijszj ztd wojny. Licz-

ny chór pochwalnych gosów wysawia po caj Polsce „to

przez samego Pana Boga zczenie tych szkodliwych ojczy-

nie dyffidencyj" — oddawa dziki niebiosom, i dozwoliy

jednawcom ;,wprawi w jedno do rzetelnej imprezy pusz-

czone w amnesty spólne niesnaski i alterkacye." Nietru-

dno poj, o ile goniejsz bya z tego pojednania uciecha

na Czohauskiej dolinie, w obu zjednoczonych obozach,

dwoma przypadkowemi okolicznociami zachconych do tern

wietniejszego uczczenia aktu przywróconej jednoci serc

i obozów.

Niewracajce jeszcze nazajutrz po wyprawieniu podja-

zdy pod Krasiów dozwoliy wojsku do czasu do tern

duszj kolei zabaw, a wanie w tych dniach jednania i ra-

doci z doszej ju zgody wezbra najobficiój napyw spie-

szcych do obozu panit i pukowników powiatowych z wik-
sz lub mniejsz liczb nadzwyczajnie bogato uzbrojonych

i równie okazale witanych w obozie pocztów, puków, cho-

rgwi. Kady taki wjazd monych panów z pocztami do

obozu by publiczn uroczystoci, obchodzon dugim sze-

regiem scen okazaych. Od kadego z przybywajcych do

obozu panit i pukowników dochodzio panów regimenta-

rzów ze znacznj odlegoci uwiadomienie o ich blizkiem

przybyciu, na przeciw kademu wjedajcemu umsieli pa-

nowie regimeutarze z czoem rycerstwa na dobr staj, na

„dobre strzelanie z dziaa", wyjeda z powitaniem za

obóz. Poczem bdto w polu, bd w przeznaczonj przy-

byym na stanowisko czci obozu, nastpowaa zamiast sta-

roytnego ,,popisu" nowoczesna „prezentacya" przyprowa-

dzonych przez panów i pukowników chorgwi i puków ca-

ych, z których chorgwie liczyy zwyczajnie 50 do 100 ko-

ni jednego pana, z ludu rónych panów zebrane puki mie-

way niekiedy, jak np. wprowadzony do obozu w tych dniach

krakowski, po 3 chorgwie hussarskie, 5 kozackich, 5 dra-

goskich, trzy piesze. Wjechali tym sposobem w krótkim
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piciodniowym przecigu od 8 po 12 wrzenia do obudwóch

obozów na Czohaskiej dolinie z panów i panit — dnia 8

wrzenia dwaj panowie Lubomirscy, Jerzy i Aleksander,

starostowie krakowski i sandecki z urodzonym z Lubomir-

skiej miecznikiem kor. Zebrzydowskim, po nich starosta

stobnicki Ossoliski z chorgwi hussarsk „porzdn i ozdo-

bn". Nazajutrz we rod 9 t. m. przybyli chory kor.,

najmodszy z regimentarzów, z 22 chorgwiami jezdnemi,

liczn piechot pod oson 12 dzia, po nim chory socha-

czewski Brzozowski z pukiem ksicia wojewody sdomir-

skiego i 600 „wybornej piechoty wasnej**, wrecie starosta

i pukownik lubelski Zbigniew Firlej i ostatni z domu Ko-

reckich starosta robczycki ksi Samuel. Dzie nastpny

wprowadzi do obozu trzech jeli nie imieniem tedy burzli-

wym duchem bratanków, z których pierwszy, ju po trzech

latach na infami za zdrad króla skazany, dzi krajczy

królowój i komisarz wojenny Hieronim Radziejowski, wy-

bra si na cze tego ostatniego urzdu z bajecznym na

teraniejsz wojn przepychem. Jednemu za z dwóch to-

warzyszcych mu braci Zamojskich, szlachty herbu Poraj

w ziemi Sieradzkiej, pada na pierwszym sejmie z roku

1652 haba dopuszczenia si w obronie Radziejowskiego

zuchw^aej obrazy króla, przez sam sejm surowo pokaranój *

Ostatnim na Czohask dolin przybyszem zapowiedzia si

znany nam wojewoda brzeski i komisarz wojenny Szymon

Szczawiski, jako senator z gwatownych mów, jak np. na

sejmie roku 1646 przeciw królowi, na tegorocznej konwo-

kacyi przeciw Kozakom, gony u szlachty, z podobnym

swemu komisarskiemu koledze Radziejowskiemu zbytkiem do

obozu przybyy.

Tyle w krótkim czasie dostojnych goci, tyle wesela

z pomnoonej ich pocztami siy wojennej, tyle zdumienia

nad ogromem nawiezionych przez nich dostatków, uczynio

Czohask dolin chwilowym jej mieszkacom jakiem ob-

fitoci wszelkich dóbr ziemskich szczliwem miejscem, pe-

nem uczt, biesiad, igrzysk rycerskich, niewidzianego nigdy

przepychu w rynsztunkach, strojach, rzdach, niezliczonym

sprzcie zotym i srebrnym. A warowno tych dziwów wy-

tworu i zamonoci nie koczya si na samym blasku ze-
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wntrziiym, lecz zamierzaa dziaa jeszcze moralnie, posu-

y wskazanym na poprzednich kartach sposobem za bro
do zamania na duchu nieprzyjaciela. Jak sobie ztamtd
przypominamy, miay te kosztowne przygotowania wojenne

obecnj pory oprócz dogodzenia powszechnemu dzi poci-

gowi do zbytku jeszcze ten cel, aby roztoczonym niemi wi-

dokiem dostatków paskich zdumie, zwyciy chopstwo.

Dla uczynienia wic zado temu dziwnemu urojeniu—„przy-

byli wszyscy'* — pisze o tem ksi kanclerz Radziwi
z mniejszem od Czohaskich goci upodobaniem, bo mdr-
szy od nich smutnem dowiadczeniem upynionych tymcza-

sem dni kilkunastu — „przybyli wszyscy z nieporównanie

wikszym zbytkiem bogactw, kredensów srebrnych ni pod

Korsuniem, wiecc od zota i srebra, namiotów przepysz-

nych perami sadzonych, a wszelkim rodzajem swawoli su-

c Wenerze i Bachusowi."—Zgodnie z monym ksiciem
Radziwiem odzywa si chudy pachoek w dworskij i o-
nierskiej subie ksi^cia Winiowieckiego, Maszkiewicz

„Wybrali si panowie koronni z takim przepychem od pur-

purowych ze zotemi wzami nietylko rydwanów ale skar-

bnych wozów, od szat, srebra, zota, klejnotów, obicia itd.,

tak e rzadki towarzysz nie równa si panom wielkim w do-

statku, by 1 ostatni substancy przeda, a dostatnio si

ustroi." A wszystko to z adnj innj jak z owj wyej
nadmienionj przyczyny, w adnym innym zamiarze, jak

tylko aby tem swoim dzom zbytku dogodzi i trwog
chopsk wzbudzi w Kozakach, czyli wedug znanych sów
Twardowskiego i innych o tym bdzie „porazi nieprzyja-

ciela i strach mu puci w oczy".

I jakby w istocie jaki duch wrogi utwierdzi chcia

wszystko wojsko koronne w tym nieszczsnym obdzie,

nadarzya si po dwakro bardzo zudna pokusa do coraz

gbszj wiary w jego prawdziwo. Z kocem drugiego

dnia po wysaniu wróciy wyprawione ku obozowi kozac-

kiemu podjazdy, i skoczy si szereg dotychczasowych po-

jednawczych i powitalnych godów na Czohaskiój dolinie.

Przybye z podjazdami ,,awizy" o Chmielnickim pod Kra-

siowem przywiody rad wojenn do uchway niezwoczne-

go ruszenia przeciw Kozakom, które te rzeczywicie zaraz
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nazajutrz, dnia 13go ^Yrzenia w niedziel, nastpio, zosta-

wujc Czobaski kamie i Czohausk dolin swojój da-

wniejszej samotnoi^ci a z czasem zupenemu zapomnieniu

u ludzi. Znana przez jaki czas poetom i dziejopisom jako

miejsce pojednania dugiej wani najmoniejszyci w Polsce

dwóch ksit, popada ta ustro niedbaoci blizkich po-

kole o dzieje przodków w najsmutniejsz niepami, bo

wraz z przylegym sobie miastem Czohanem stracia na-

wet swoj nazw odwieczn, przez jedn z rozmiowanych

w imieniu swojem dziedziczek w dzisiejszy „Teofilpol" zmie-

nion. I gdyby ta niepoczesna zmiana pada bya przy-

najmniej miejscu, do którego cay niezmiernie urosy ju
,,ogrom'' wojska koronnego w swoim zudami zacielonym

pochodzie poniewolnie zdy nakoniec. Pierwszej z tych

zud nabawili si panowie regimentarze z caem wojskiem

zaraz nazajutrz w obozie Kisielowym o dwie mile za Czo-

hauskim kamieniem, gdzie ich dosza wiadomo od woje-

wody, i Chmielnicki cofn si nagle z pod Krasiowa.

Owó uroio si zarozumieniu panów regimentarzów i ko-

misarzów wojennych, i ten odwrót Kozaków by rzeczywi-

st ucieczk, spowodowan rozgosem blizkiego nastpienia

wojsk polskich. Tymczasem staym Chmielnickiego zamia-

rem byo, nie da Polakom wcign si w wojn przed

nadejciem Tatarów i zupenem stumieniem trwajcych

jeszcze dotd w obozie kozackim rozruchów czerni, a do-

piero po zczeniu si z przyby Ord i zgodzie z czerni

uderzy przemocnie na wojsko polskie. Zaczem bez adne-

go zamiaru wojny, nie wiedzc nawet o blizkoci Polaków,

nadcignwszy od Konstantynowa ku lasom Krasiowskim,

wróci na wiadomo o nadejciu wojsk polskich nazad pod

Konstantynów-, cofn si owszem o dwie mile wstecz ku

Pilawcom, trzymajc si swego planu czekania Ordy. Ina-

czej w^szake przekonani Polacy wierzyli uporczywie w u-

cieczk Chmielnickiego i „pych nadci^' — prawi kanclerz

Radziwi—„przed zwyciztwem tryumf wypiewywali, i s-
dzili, e ju w rku mieli powizanych Kozaków." Drugie

wkrótce zudzenie dopenio miary zalepiajcego wszystkich

na wszystko zarozumienia.

Nie zastawszy Kozaków w Krasiowie ruszyo wojsko
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kor. (luiA logo wrzenia z wielk ochotni za Chmielnickim

pod Konstantynów. PosuwajjC si dla trudnych przepraw

czciowenii przez kilka dni oddziaami ku temu na wpó
miastu na wpó grodowi, znalazy go najpierw przybye

chorgwie polskie osadzonym zaog kilku puków kozackich,

pozostawionych od Chmielnickiego w odwrocie ku odleglej-

szym Pilawcom. Naleao wic wojsku polskiemu wziciem

Konstantynowa rozpocz dzieo wojenne. Do którego te*

ju w dniu 16go wrzenia rzucono si z wielkim zapaem
i z niemaemi siami, bo z znaczn liczb posikujcych si

i z kolei nastpujcych po sobie puków panicych, miano-

wicie chorego kor. Koniecpolskiego, ksicia wojewody ru-

skiego Winiowieckiego, starostów sokalskiego i wieluskie-

go Zygmunta i Stanisawa Denhotfów itd. Szturmowano tak

przez dzie cay do okopów Konstantynowskich, niczego

jednak dokaza nie mógszy do wieczora, odstpiy chor,

gwie z niepoledni strat od waów. Wtem noc bez a-
dnej wiadomej potrzeby opucia zaoga kozacka twierdz,

któr nazajutrz rano bez dobycia szabli opanowali Polacy

przypisujc w swoim dzisiejszym obdzie i to drugie ust-

pienie Kozaków jedynie chopskiemu strachowi na widok

zotego blasku wojennej potgi polskiej.—„Puci Pan Bóg

wszechmogcy taki postrach nieprzyjacielowi w oczy''— do-

nosi podkanclerzemu kor. Leszczyskiemu pod dniem 18

wrzenia drugi z regimentarzów Ostroróg — „e w nocy

z tak mocnej fortecy wszyscy uciekli, okoo której pewnie

byoby zabawki, czasu i krwi sia straci". Opanowawszy

za Konstantynów bez straty czasu i krwi, sam z nieba

puszczon trwog, naleao korzysta czemprdzój z tego

cudownego postrachu, uderznjc wszelk si na niedaleki

obóz Chmielnickiego pod Pilawcami, zamieszany rozprze-

niem wewntrznem i (jak Polacy sdzili) dwóch ucieczek

popochem. Ale caa rada wojenna ku temu jedynie uya
mniemanj maodusznoci Kozaków, aby tem swobodniej od-

da si umiowanemu pocigowi do jaknaj duszych, naj-

goniejszych nad wszystkiem rad, narad, obrad, niezbd-

nych zarówno wszystkim zgromadzeniom obywatelskim jak

w obozach koom rycerskim. Pewni „zwizanych ju w r-

ku swoim Kozaków", nie widzieli panowie regimentarze,
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komisarze i reszta czonków rady wojennój adiiój nagój

potrzeby spieszenia z wojn,, i cay te dwudniowy czas

pochodu wojsk swoich z pod Czohaskiego kamienia pod

Konstantynów i równie dugi przecig pobytu pod tem

miastem strawili na radach prónych, nawet dwuznacznych,

ca dalsz wojn, podajc w zwok, w w-ti)liwo. ,,Pa-

nowie ksita" pisze podkomorzy lwowski Miaskowski do

jednego z przyjació—„trzy dni si pod Swiatczem jednali,

trzy dni pod Czohaskim Kamieniem, a 4 dni deliberowali,

jeeli bi Kozaków nim Ordy przyjd,". — Podobnie Kisiel

w licie do arcybiskupa: „(W drodze ku Konstantynowu)

nastpiy czste konsultacye, ale najczciej, a zgoa zawsze,

bez konkluzyi. Przyszedszy pod Konstantynów miano roz-

strzygn si, czy i czy nie i na wojsko nieprzyjacielskie".

Odbya si w tym celu ostatnia walna rada wojenna

zoona ze wszystkich trzech regimeutarzów, wszystkich ko-

misarzów, w których liczbie ksi Jeremi Winiowiecki

i Kisiel z wiel pukowników przedniejszych. Gównym
dzisiejszj rady przedmiotem miao by owo przez dni czte-

ry napróno roztrzsane pytanie o ruszeniu lub nieruszeniu

za Konstantynów przeciw Chmielmckiemu pod Pilawcami,

dozwalajce dwóch wcale rónych lubo równie wanemi po-

wodami Wzmocnionych odpowiedzi. Ruszenie bowiem za

Konstantyiiów dozwolioby uprzedzi wygldane codzienni,

przez Kozaków pogastwo i uatwi sobie z samymi Koza

kami wygran, pozostanie za w Konstantynowie zabezpie-

czao wojskom koronnym bardzo warowne stanowisko,

z któregoby czstemi wycieczkami mona byo niszczy

nieprzyjaciela. Przemawiaa nadto za pozostaniem w Kon^

stantynowie niedogodna dla ruchów wojska miejscowo
midzy Konstantynowem a Pilawcami, poprzerzynana w swo-

jej czteromilowej rozlegoci mnóstwem jarów, chaszczów,

stawów, nieprzebytych bagnisk i przepraw, które tysicem

przeszkód groziy pochodowi, adnego dogodnego nie na-

strczajc obozowiska, a w razie niewychylenia si Kozaków
w bój groziy wojsku polskiemu najniebezpieczniejszym

z Kozakami rodzajem wojny, bo obleganiem Chmielnickie-

go w niedostpnym taborze. Przyszo wic dzisiejszj ra-

dzie wojennej obiera midzy wojn zaczepn a obronn,
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a taki wybór w obecnym usposobieniu radzcych by pra-

wie niewtpliwym. „Nie dawszy miejsca nas kilku zda-

niu"—donosi Kisiel arcybiskupowi w niespena dwa tygodnie

po radzie — „przemóg powszechny gos ruszy si dalój

lubomy yczyli stan przy Konstantynowie, i okopawszy

si na swoje raczej nawodzi fortele nieprzyjaciela ni na

jego napada." Gdj kolej gosowania stana na ksiciu
wojewodzie ruskim Jeremim, wszyscy przeciw zwyczajnemu

uszanowaniu bez wielkij ciekawoci oczekiwali gosu ksi-

cia, ze znanj jego namitnoci dla kadój wojny kozac-

kiej domylajc si odpowiedzi. Domylano si jj owszem

z tak pewnoci, i jeden z najpowaniejszych dziejopisów

onego wieku, Kochowski, we 20 lat po wypadku opisujc

rad dzisiejsz piorunujc mow przeciw pozostaniu pod

Konstantynowem woy w usta ksiciu. W pewniejszemi

wiadectwami stwierdzonej rzeczywistoci doradza Wi-

niowiecki usilnie caemu zgromadzeniu nierzucania kostek

o los ojczyzny i do trzymania si konstantynowskich oko-

pów wzywa.

Ale jaki faszywy, bo jak si nakoniec okazao, nie-

trway zapa do wojny ogarn wszystkie umysy, obali

wszystek rzd i porzdek, wzgardzi nawet powszechn

wzitoci ksicia Winiowieckiego. Nie suchano jego

rad ani prób, uchwalono postpi za Konstantynów, i za-

raz te nazajutrz po Wnijciu do tj twierdzy rozpoczto

w istocie pochód z wielk ochot. Nie odczy si od nie-

go nietylko przeciwny mu Winiowiecki, lecz nawet tak ar-
liwy mionik pokoju Kisiel, po niepowrotnem ,,skonaniu

ju komisyi" (jak sam temi dniami wyraa si w licie do

arcybiskupa) gotów speni dzi wasne do komisarzów woj-

skowych w tym samym czasie skrelone sowa: Jeli b-
dzie traktat, niech bdzie, jeli wojna, wtedy w imi pa-
skie na ^v^oga!" Jako wszystko co yo jednao si dzi

tern spólnem hasem ruszenia naprzód, wszystkiemi droga-

mi, pomostami botnistj Suczy, przeprawiay si na drug
stron od 17go do 19-go wrzenia niezliczone zastpy zbroj-

ne, „ogromne a ozdobne", ,,jakich nigdy wietniejszych, ani

w ludziach i koniach wiat nasz wytworniej szych nie zna
przedtem"—sowa ówczesnych poetów i podkomorzych. Lubo
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znaczny poczet chorgwi paskich i powiatowych, jak np.

panów Wejherów, Myszkowskich, Koniecpolskich , mimo

przeszo trzechmiesiczny przecig zbierania si i pochodu

nie stan jeszcze do tej pory w obozie, zgromadzio si

nakoniec w caem wojsku do 40,000 rycerstwa konnego

i piechoty, przeszo 200,000 ciurów z muszkietem w rku,

nieprzebrana moc koni i nad 100,000 wozów adownych.

Na którymto wszystkim tumie ludzi zbrojnych, rumaków,

sprztów na wozach widziae (wedug powyj przytoczo-

nego poety - dziejopisa ze Skrzypny) ,,wskro zotem paa-

jce tarcze, puklerze, rzdy, forgi i buczuki, paasze i kon-

cerze, od srebra za namioty, kredensy i stoy.'" W kad
setk, w kad kop setek tych ludzi, koni, wozów, poska-

dali ich waciciele, jak ów w testamencie uskarajcy si

na to starosta omyski Radziejowski, niekiedy ca po-

ow swoich maych lub wielkich fortun. Od czwartku 17go

wrzenia do rody 23go roztaczaa szlachecka i paska Pol-

ska w ten sposób cay blask i przepych swoich skarbów

w zocie, srebrze, klejnotach, mniemajc tem do zdumienia,

strachu i pokory przywie Kozaków, którzy w oddaleniu

dwóch maych mil, z swego mocno pod Pilawcami obwa-

rowanego taboru, z lichej rezydencyi Chmielnickiego w za-

meczku czyli wedug szyderskiej mowy polskiej „kurniku"

pilawieckim, wywiadywali si o dziwach zamonoci króle-

wit polskich.

Nie jednem wszake i temsamem uczuciem zasigali

wszyscy wieci o takich skarbach. Chmielnicki mia gardzi

wojskiem koronnem, kadc je tylko na 10,000, ,,reszta y-
dów tak wiele". Niemaa jednak cz wojska zaporozkie-

go, tym razem przewanie czer, bdto znanym nam bra-

kiem wszelkiej karnoci w terazniejszem wojsku kozackiem

znarowiona, bdto przez zbiegego przed k}lku dniami do

Polaków Kozaka Zabuskiego „spraktykowana", bd rzeczy-

wicie strachem przejta, stracia ducha wobec tak wielkij

potgi polskiej, zamylaa zmusi Chmielnickiego do zoe-
nia ora. ,,Chciaa ju czer wyda starszyzn, o mio
proszc" — upewnia dobrze z wypadkami tej pory obezna-

ny podkomorzy lwowski Miaskowski w licie o 10 dni od

dzisiejszych zdarze póniejszym. „Nage postpienie wojsk
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polskich" — powtarza z innych róde jeden z najwiary-

godniejszych dziejopisów tego cza^u, Pastoryusz — ,,tak

przerazio Ivozaków, e ju zabierali si do odwrotu. Sy-

szaem równie, e ledwie nie wszystka czer o poddaniu

si ju zamylaa, niemogc chopskiera sercem znie po-

strachu zbliajcych si panów". Niemao te innych ska-

zówek powiadcza mono zwyciztwa Polaków nad Chmiel-

nickim, gdyby umieli byli korzysta z jego srogij cieni

w Pilawcach, gniotcój go nienadciganiem dotd niezb-

dnych dla niego posików krymskich i zupenym nierzdem

czerni i waciwych puków kozackich, nieliczniejszych zre-

szt od wojsk koronnych, liczcych do 40,000 ludzi su-
ych z nieprzejrzan m ciurów. Dzisiejsze jednak zale-

pienie wodzów polskich nietylko z nastrczajcych si for-

telów adnego poytku odnie nie dozwolio, lecz owszem

u samego wstpu na pola pilawieckie zgubn caemu wojsku

zgotowao przeszkod. „Stano wojsko nasze, kwiat rycer-

stwa naszego, tu nad nieprzyjacielem" — pi-sze dnia 29go

wrzenia pewien konfident lwowski do swego konfidenta

w Warszawie — ,,w miejscu dla nas najniegodziwszem, któ-

rego aden by niewiadom z tych, którzy si tam obozem

pooy kazali. Byo obozu naszego na mil polsk w cir-

kumferencyi, a piechoty ledwie na poowice stawao. Byy
do koa obozu róne doliny, parowy, stawy i tym podobne

zawady, które okopane adnym sposobem by nie mogy,

a chytremu nieprzyjacielowi do wtargnienia okazy czyniy''.

Podobnie Kisiel w licie pod t sam dat co powyszy

skrelonym: ,,Przyszedszy za pod wojsko nieprzyjacielskie

nie znalelimy miejsca sposobnego na obóz, tylko w takich

srogich halkach i wertepach musia stan, i zaraz o wod
za eb chodzi; jako na Pilawce rzece trzykro i brali

i tracilimy jedn grobl i szac na nij, a jazd przyszo

oczyci brzegi".

Na tak niegocinnym zn gruncie przewodzi mieli

mowie, których samo obranie do tego urzdu z powsze-

chnem przyjte zostao niezaufaniem, a którzy dotd niczem

zatrze go nie zdoali. Przydanych im kilkudziesiciu komi-

sarzów wojskowych nie zalecao si adn zasug i raczj

zawad ni pomoc byo sprawom wojennym. Sam nawet
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ulubieniec ludzi rycerskich, ksi Jeremi Wiiiiowiecki,

rad niepostpienia za Konstantynów straci wiele z swojej

wzitoci i nie móg ju powszechnego poshichu spodzie-

wa si swoim wezwaniom. Nie byo nikogo, coby godnym
by rozkazywa, i równie ztd nikogo, coby chcia sucha;
kady swoim wasnym, swojego powiatu obyczajem pragn
wojowa. „Rozkazowali trzj regimentarze, kady swym ro-

zumem'* — narzeka dalej ów konfident lwowski do swego

kolegi warszawskiego — „a co wiksza albo na emulacy
albo na przepych wzajemny, jako to pospolicie w wieloci

rzdców by musi, a zwaszcza w naszych polskich animu-

szach, czego Stany koronne nie upatryway naznaczajc ten

tryumwirat nieszczsny. Nie chciay powiatowe chorgwie

posusznemi by rzdom regimentarzów, ale kady puk
odzywa si do swego pukownika, a zatem za wyzuciem

si z posuszestwa rozkazom ani susznej stray ani po-

rzdnych podjazdów nie byo". — To samo w licie z obozu

z dnia 19 wrzenia: „Komisarzów sia, rady mao, emulacje

wielkie i prywaty. Obserwancyej wodzów nie masz, kady
w sw. Chorgwie, które dopiero przyszy do obozu, ju
niektóre sub wypowiadaj, nazad si kwapic do do-

mu". — Zgodnie z owym konfidentem Rusinem, z Radzi-

wiem Litwinem pisze Twardowski Wielkopolanin: ,,Pierw-

szym znakiem nieszczcia by obóz le zatoczony, który dla

nierychej przeprawy wozów niezliczonych, po górach nie-

dostpnych, bez szyku i ordynku, ani koca swojego nie

mia ni pocztku, i kto gdzie chcia tam stan. Ni pod-

jazdów ani szpiegów adnych nie byo, prócz e si hetma-

ni z komisarzami znosili przez kartki o tem, jakimby spo-

sobem zawarty mia by obóz tój wielkoci, których (kartek)

zanim kolej obesza, wszystka w tem do czynienia okazya

ubiega, i czas próno upyn. Owo nic prdszego, nic

uprzednio przez wszystkich nierozwanego stan mogo".
Oprócz tej nieszczsnój saboci odwlekania kadej

sprawy do jutra, mnoenia w nieskoczono narad o wszyst-

kiem, nie przeszkadzao ju nic wydaniu jaknajrychlój bitwy

Kozakom, a blisko obiecywanych codziennie przez Chmiel-

nickiego Tatarów i widoczne zniecierpliwienie si chorgwi

powiatowych do domu nagliy gorco do tego czynu. Jako
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skoro pierwsze dwa dni rozoenia si obozu polskiego na
polach pilawieckich miny, zaczto od dnia 19 wrzenia,

soboty, zapowiada codziennie bitw na jutro, wskazywa
jej t por w doniesieniach listownych. „Jutro czyli 20ma
praeaenlts przestpimy si" — oznajmia w sobot 19 wrze-

nia onierskim stylem pewien towarzysz pancerny swojemu
panu chorgiewnemu. — „W tych dniach jutro albo poju-

trze (w niedziel 20go albo w poniedziaek 21go) przyjdzie

si nam poci, daj Boe szczcie" — pisze tego samego
dnia inny nowiniarz obozowy w chwili wolnj od suby,
nie dowierzajc jutrzejszemu dniu bitwy, zapewne do poju-

trzejszego poniedziaku zwleczonej. Ale i poniedziaek dla

fatalnj powolnoci nieskoczonych namysów rady wojennej

min bez boju, nad czem tak aonie ubolewa ów podko-

morzy lwowski Miaskowski, donoszc w tydzie póni) wo-

ewodzie bezkiemu Krzysztofowi Koniecpolskiemu : „Ju
w poniedziaek miano da ze stu dzia salw i dobywa ta-

borów i kurnika tamtego, ale nieszczliwa tiunktacya, pro-

longacya czyli niezgoda zasza i zajrzaa nam tego szczcia!"

I w istocie rozminiono si ze szczciem niemaym.
W poniedziaek bowiem nie wisiaa jeszcze nad niezmiernie

draliw co do Tatarów wyobrani szlachty i panów pol-

skich ta mniemana burza zniszczenia, która dnia jutrzejsze-

go, \^e wtorek, ziszczonem wrecie nadejciem oczekiwanych

przez Chmielnickiego posików chaskich tak niewymown
trwog zdja Polaków. Bya to wprawdzie tylko maa gar-

stka Tatarów budziackich i dobrudzkich, tylko przednia

czata spodziewanej za dni kilka ogromnj Ordy, ale prze-

raonym umysom polskim i to ju byo za wiele. Gwoli

wikszemu ich postraszeniu przyj Chmielnicki przyby
o zachodzie soca garstk pogastwa z nadzwyczajnym roz-

gosem, dugiem strzelaniem z dzia, caonocn wrzaw
w obozie, jak gdyby przyjmowa samego chana z wszystkiem

pogastwem, lubo wedug wasnych sów Chmielnickiego

nia on nazajutrz po nadejciu dzisiejszych Ordyców za-

dniestrzaskich nie wicej nad 3000 Ordy przy sobie, a do-

piero w pitek caa potga krymska przybya. Mimo to

ju dnia dzisiejszego, we wtorek, pad ciki strach, ,,
poszed

huk na naszych", ([sze Miaskowski) a sami panowie regi-
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mentarze i komisarze wojskowi zwikszyli go znacznie prze-

sadnerai wieciami swemi. Osobliwie drugi z regimentarzów,

Ostroróg, m znanej nam wymowy i uczonoci, a ztdjak
pierwszy regimentarz ksi Dominik mionik wygód,

pierzyn, trzeci, Koniecpolski, dla modoci swojj dzie-
cin, tak on szyderczo przezwany od Kozaków acin,
okaza si najlkliwszym duchem w obec przybyyci dzi

poliaców. W radzie wojennj, w obozie, w listach, wynosi

on wielk ich mnogo, chwali si najpierwój powzit
o nich i rozgoszon przestrog, sarka na przyjmujcych

jego przestrogi z niewiar lub pomiewiskiem. Poniewa

jednak niewielu takich byo w obozie, przeto znalazy po-

strachy uczonego regimentarza szeroki rozgos w wojsku

koronnem i niemao mu ducha ujy.
Przekona o tera dzie nastpny, rodowy, 23 b. m.,

najmaoduszniejszy ze wszystkich w dziejach naszych. Po

bezskutecznem to na niedziel to na poniedziaek zapovvia-

daniu dwóch wstpnych z kolei bitw nie syszymy we wto-

rek o adnych ze strony polskiej przygotowaniach do takiój

walki, a dzisiejszej rody nieszczsnj nie ju wojsko ko-

ronne lecz Kozacy zamylali o wstpnym boju. Kano

o pierwszym wicie przyniosy strae wiadomo regimen-

tarzom, e Chmielnicki z caem wojskiem swojem i Ord
zmierza ku obozowi polskiemu, na nieszczcie z najniedo-

godniejszej dla naszych strony, gdzie obok siebie stay dwa

puki o kilkudziesiciu chorgwiach, jedna kosztem powia-

tów sdomirskich wysana, druga dotychczasowego ordo-

wnika pokoju, dzi pierwszego sztandaronocy tej wojny,

Kisiela. Nim ksi naczelny regimentarz zdy na pole

walki, zawiza si midzy obudwoma pukami a Kozactwem

i Ord zacity harcerski bój, który obudwom przeciwnikom

zawsze od czasu do czasu ciga posiki, czem nadspodzie-

wanie rozszerzaa i przeduaa si walka. Nieli w ten

sposób na czele swoich chorgwi osobicie pomoc walczcym

pukom znani nam ksi Jeremi i jego „szwagraszek"

Koniecpolski, nie mogc jednak przeway szali zwyciztwa

na stron polsk, i ustpujc zwolna coraz bardziej prze-

magajcym siom kozackim i coraz goniejszym Aa! aal

Dziea Karola Szajnochy. I. X. ^
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okrzykom Ordy. Nawet przybycie owego szerzycie! a po-

strachów tatarskich w radzie lecz najdzielniejszego rycerza

w obliczu wroga „zawsze (jak sam o sobie donosi) w prze-

dzie chodzcego'', wtórego regimentarza Ostroroga, nie

zmienio biegu wypadków
,

„skoczy ze swoim pukiem
w rodek skrzyda nieprzyjacielskiego jak w ogie", ale

mimo da nieposikowany od swoich, „musia odwróci".

Wstrtne starcie si z Ord, widok coraz gstszego

mnóstwa Tatarów, w rzeczywistoci nie Tatarów lecz z ta-

tarska przebranj, po tatarsku Aa! aa! pokrzykujcej

my chopstwa, odjy wojsku koronnemu w niedugim cza-

sie w^szelk ch posikowania braci przeciw pogastwu.

Uleg te niedostatkowi takiej pomocy bratnij wyparty

z pola ksi Jeremi Winiowiecki ze swoim „szwagra-

szkiem" Koniecpolskim, ulegy narecie jeden i drugi puk,

naprzód Kisielów, nastpnie sdomierski, oba mimo najwa-

leczniejszego dotrzymowania placu rozbite. Po ich rozsypce

przysza kolj na piechoty u szaców, na oba szace nad

grobl, te i tamte po zacitej obronie wycinane, zburzone

ku wieczorowi. „Niewiem co dalej nastpio" — koczy

Kisiel pierwsz, dzienn, janiejsz poow swojej w licie

z dnia 29 wrzenia opisanej arcybiskupowi tragedyi pila-

wieckij" — Wiernie piszc, to napisa musz, co i kady
])rzyzna mi musi, e ledwie nam poowica wojska zostaa

w polu, a wojsko serce zgoa stracio. Nastpia tedy naga
w polu na koniach rada, co dalj czyni. Tam róni rónie,

jako zwyczajnie w takim razie..."

Zgodzono si jedno z trojga uczyni, albo ostatni

rezolucy uderzy o nieprzyjaciela, albo okopa si pod

Konstantynowem i na wytrwa i z wrogiem, albo wrecie

ustpowa taborem. Owo pierwsze z tych postanowie jako

zamys rozpaczy zostao natychmiast odrzucone. Okopanie

si pod Konstantynowem znalazo najwicej zwolenników,

w liczbie który cli osobliwie naczelny regimentarz i wojewo-

da sdomierski ksi Dominik przyrzeka sta mocno przy

obronie w okopach. Wszake czy tylko do Konstantynowa,

czy dalej dc, przyszo w kadym razie wybiera midzy

dwoma rónemi sposobami pochodu, taborem, wród spi-

tych ze sob wozów, lub komunikiem, konno, bez wozów.
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Najwiksza cz zgromadzenia radzia pochód taborem,

najgoniój wojewoda bracawski Kisiel i drugi z regimen-

tarzów, Ostroróg, ten ostatni opierajc si gównie na zda-

niu wielkiego hetmana ókiewskiego, który przenosi ust-
powanie taborem, gdy bez ochrony wozów rozbiegn, si
zawsze Polacy. Tylko owemu starocie omyskiemu i ko-

misarzowi wojennemu Radziejowskiemu, który wedug wa-
snych sów w testamencie mia wiksz poow swoich

fortun na wozach, zda si milszym pospiech ucieczki komu-

iiikiem ni leniwy pochód taborem, i dlatego jaknajusilniój

powicenie wozów zaleca, ,,bo lepiój (mówi) straci

wszystek sprzt i mobilia ni tak wiele szlachty, kwiat

modoci, na jatki wyda". Stana jednak zgoda ruszy ta-

borem, a e urzdzenie takiej twierdzy wozowj wiele czasu

wymagao i trudu, przeto zawezwali panowie regimentarze

do zajcia si przez noc ca tem dzieem, sami za z pa-

nami komisarzami wojskowymi knowali co innego tym-

czasem.

„Zszeptawszy si wic cicho, w ciemnoci nocy" —
sowa w kilka dni po wypadku skrelone— uknowano najo-

hydniejsz zdrad, jakiój kiedykolwiek moni wodzowie na

swoim zbrojnym dopucili si ludzie. O pierwsz myl tej

zdrady oskarali si wzajemnie po niespena póroczu w obee

caego sejmu dwaj innemi jeszcze grzechami skalani wino-

wajcy, ksi Dominik Zasawski ze starost omyskim
i komisarzem w^ojennym Radziejowskim, z których tamten

poburzenia narodu do obecnj wojny by sprawc, ten nie-

bawem naprowadzeniem nieprzyjació na kraj zawini. Dzi-

siejszej nocy doradzili oni sekretnie zwoanym regimenta-

rzom, komisarzom i przednim pukownikom opuci tajemni©

wojsko, uprowadzajc cichaczem wozy z najdroszym sprz-

tem, zwaszcza ksiciu regimentarzowi Zasawskiemu tak

cice na sercu, i niektóre czemprdzj wyprawi ju
przodem z obozu. Równie prdko wybrali sie dwaj mniejsi

regimentarze z wiksz czci komisarzów, pukowników

i pod zason nocy poczli „wszystk si ucieka, (pisze

podkomorzy lwowski Miaskowski) odbiegajc chorgwi bez

znaków, armat, taborów, ostatka wozów " nie mogcych dla

swojej wieloci towarzyszy ucieczce. Mimo ch utajenia
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tj zdrady spostrzego j rycho cae wojsko w gównym
obozie, i w czci oburzone tak szpetnem przeniewierstwem,

w czci szaem niepojtej trwogi wasnych wodzów porwa-

ne, jo „rzuca o ziemi zbroje, kopie, pancerze" wszystek

or, gna lepo za pierwszym prdem ucieczki. U obu-

dwóch brzmi wywoywane w cibie najwietniejsze imiona

mów powanych i kwiatu modzi ojczystj, niegdy za

przodków nawyke janie na powiconych im pomnikach

rycerskiej i obywatelskiój chway w narodzie, dzi za pila-

wieckich dni wnuków powtarzane w mnogich wierszowa-

nych wybuchach wzgardy, zniewagi, urgania ich skalanj

pod Pilawcami pamici, z których szczególniej jeden, naj-

dowcipniejszy i najsurow^szy, wymienia niemao zbiegajcych

tej sromotnej nocy z obozu panit i szlachty, na ich czele

ksi Dominik z swoimi dwoma spólnikami buawy Ostro-

rogiem i Koniecpolskim, trzech wojewodów, podolski, ki-

jowski z brzesko-kujawskim, kilkunastu starostów, midzy
tymi generalny krakowski, sdecki, wieluski, sokalski, ko-

niski, róaski, rogoziski, czerski, warszawski itd.

Ten podwójny prd zbiegostwa z naczelnego obozu

regimentarzów udzieli si take kilku pomniejszym, mia-

nowicie obozowi ksicia wojew^ody ruskiego Winiowie-

ckiego. Stana wprawdzie przed nim garstka nieupadych

cakiem na duchu miaków, bagajc o przyjcie tak sro-

motnie odbieanój buawy, w jego przecie rku zdolnej

jeszcze dwign niechybnie ojczyzn. Ale ksi Jeremi nie

mia ani zdolnoci dwigania gincych spraw ani chci

przyozdobienia si poruczonym od waciciela zaszczytem^

którego mu odmówiono, gdy ten zaszczyt mniej ciy a ja-

niej wieci. Nie przyj wic ksi buawy i pewnej z ni
mierci mczeskij, lecz po staremu na lepsze zachowujc

si ojczynie czasy, zebra szcztki swoich chorgwi, i z ca-

em pierzchajcem wojskiem da si unie pochaniajcemu
wszystko wirowi dzisiejszej nocy. Porwany zosta tym wirem

i wojewoda bracawski Kisiel, dopiero o wicie uwiadomio-

ny w swoim odosobnionym obozie o sromotnj rozsypce

wojska, w której nie mia odwagi nie wzi take udziau.

„Bie w wiat wszyscy" — pisze z dziwnym spokojem

z swojej drogi tuaczej ~ „i ja w mojem zdrowiu okale-
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czonem bieg§ za nimi, a nie wiem kdy." — I wszyscy te
rozbitkowie dzisiejsi biegli równie niewiadome, rów^nie b-
dnie przed siebie w wiat, nietylko ,,kdy" nie wiedzc, ale

nawet i przed kim? Spytajmy o nich któregokolwiek z ów-

czesnych poetów, listopisów, pamitnikarzów, najlepiej obe-

znanych z powszechnem wraeniem przygody pilawieckiej,

a kady odpowie nam z Twardowskim, Maszkiewiczem,

Miaskowskim: „Taka trwoga ogarna wszystkich bez adnej

znanej przyczyny, i lubo ich nikt nie ciga, uciekali

wszyscy co im si stao." — „Znacznie ich Pan Bóg poka*

ra, bo od wszystkiego uciekali, cho ich nikt nie goni."

—

„Taki strach, taka konsternacya wszystkich naraz obja,
e cwaem, dopokd konie mogy, bieeli, mniemajc, e
tu za nimi pdz w kopyto Tatarowie^'.

Owo to widmo tatarskie, ten gos sumienia wyrzu-

cajcego narodowi zaniedbanie nakazanej mu wojny z po-

gastwem, byy tym w przywidzeniu szlachty zastpem du-

chów piekielnych, w rzeczywistoci tumem po tatarsku

przebranych i z tatarskiem Aab! aah! przeciw polskim

hufcom pdzonych chopów, przed którym nasi panowie

i szlachta tak zabobonnie pierzchali w bitwie rodowej,

i który w caej dalszej ucieczce tu za sob gonicym wi-

dzie mniemali. Kozacy za w takiej adnym napadem nie-

przyjacielskim, adnym pocigiem niespowodowanej rozsypce

wojsk koronnych nie tak rzeczywist ucieczk jak raczej

jakie dziwne upatrywali zniknicie, przez nikogo w obozie

kozackim nieprzewidziane, niedostrzeone, na kilka nawet

godzin do zrcznie zamaskowane. Arciszewski mistrz arty-

leryi i wódz piechoty Osiski, ten po stracie nie mao pu-

ków, tamten yy niemonoci uwizienia armaty, musieli

o pónocy z pozostaym sobie onierzem ustpi take

z obozu, a chcc przynajmniój jakiem podobiestwem stra-

y przy dziaach i na placówkach zudzi Kozaków, kazali

pozostawia w tych miejscach liczne drzewca z zapalonemi

lontami, w czem Kozacy a do pónego wrzenia rozwitu

ywe upatrywali postacie. Dopiero rano z ywnoci na

targ do obozu przybye chopstwo ujrzao go ze zdziwie-

niem oprónionym z ludu zbrojnego i coprdzej zna o tern

dao Kozakom, którzy tumnie zbiegszy si do obozu du-
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go Z razu wierzy nie chcieli widokowi. Podejrzywano ja-

ki podstp w tj bezludnoci, pozostawione skarby zday

sie net jakiej zasadzki, którj jednak nie wyledziwszy

nigdzie w obozie ani w ssiedztwie, omielono si do bli-

szego rozpoznania obozu. Wówczas pozostay przy koniach

wozach suby obozowej ostatek leg od miecza albo po-

szed w niewol, a ca uwag tumów kozackich pochon
ogrom rozpostartego przed nimi upu, bezmiar odbieanych

skarbów i kosztownoci.

W porównaniu z ogromn strat polsk w dostatkach

jake ma bya ta strata z obojej strony w liczbie ludzi

polegych. Zarówno w wojsku polskiem jak i kozackiem

bardzo niewielu ponioso mier, a jeców prawie adnych

nie brano. W wczorajszym dniu gównej bitwy, we rod
23 wrzenia, z 40,000 konnego i pieszego onierstwa a bli-

sko 200,000 ciurów w caem wojsku koronnem tylko 300

ludzi zgino. Za to ile dostao si bogactw polskich lvo-

zakom, ile pado im skarbów w zocie i srebrze, nad wszel-

kie nasze wyobraenia dzisiejsze, nad wszelk wiar dzi-

siejsz wikszych! Bo Polska za Wadysawa IV to jeszcze

Polska caa, adnem z tylu wielkich w bliskim czasie u-

pieztw nietknita, ,,zota'' w istocie, jak jej wiek zwany

by „zotym." Zdumiewajce nas bogactwa niedalekich lat

króla Jana III zday si niczem w porównaniu ze skarbami

czasów Wadysawowych, w których jak sam król Jan III

z alem w pamitniku o rodzinie swojej nadmienia, tak

pene sreber byy skarbcy dworów paskich na Kusi. W ca-

ej owszem Polsce obfitoway dwory paskie w niezwycznj-

n mnogo zota i srebra, i lubiono okazywa j wiatu

zbytkiem niezmiernym, przeciw któremu na zeszorocznym

sejmie powstawa gwatownie biskup kujawski Gniewosz,

perorujc swoim jowialno-surowym trybem: „Srogi zbytek

opanowa tu u nas wszystkie prowincye pastw W. król.

Mci. Soboli tych czasów naszych widz tak wiele, i si

wszystkie kuny w sobole poobracay, koty za lene wszyst-

kie si w rysie obróciy. Dyamentów zna, e si jaka

góra sroga otworzya, bo ich jest tak peno w pastwach

W. król. Mci, e wszdy po Polsce ju wiec lepij ni

gwiazdy na firmamencie.'' Z których to sreber, sobolów,
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pere czy nie najwigcj dostao si teraz Kozakom, rzuca

-

j-cyin si wanie do pldrowania odbieanycli namiotów

polskich? „Jakow tam Kozacy mieli zdobycz" — dziwi si
w pamitniku swoim Maszkiewicz — „któ wypowiedzie

moe, bo panowie koronni wybrali si z takim przepychem,

od purpurowych ze zotemi wzami nietylko rydwanów ale

i skarbnych wozów, od szat, srebra, zota, klejnotów, obi-

cia itd., tak e rzadki towarzysz nie równa si panom

wielkim w dostatku, by i ostatni substancy przeda, a do-

statnio si ustroi, takowy to tam by zbytek, za który

Pan Bóg ich znacznie pokara ./'

Pokara ich za chopów i przez chopów. Wypowie-

dzia to publicznie kanclerz w lit. Albrycht Radziwi na

bliskiem posiedzeniu sejmowem z dnia 12go padziernika

1648. „Pozostawilimy wozy nasze Ivozakom" — rzek —
,,gdy byy mieniem chopów naadowane, i chopom te
dostay si napowrót". Dzieje-to w pierwszych rozdziaach

opowiada niniejszych rozpoczte, teraz do smutnego za-

koczenia dce. Za ojca Wadysawowego króla Zygmunta

Wazy i za samego Wadysawa IV ogarna panów i szla-

cht gorca ch wydobywania wielkich bogactw z ziem

ukraiskich, do czego potrzebujc wiele pracowitej ludnoci

sielskij starali si panowie przywie zwolna i lud ko-

zacki do pracowania na roli, owszem wszystkich Ivozaków

obróci w chopów. I stao si zado yczeniom paskim,

znaczna cz Kozaczyzny musiaa chodzi za pugiem,

a lubo przez to stra od pogastwa upada, i dalsze roz-

szerzanie granic chrzecijaskich ustao, mnoyy si pod

rk schopionych Kozaków role i sioa, rosy w niesko-

czono dochody paskie, zwyczajnie mieniem samych cho-

pów zwikszane. W krótkim czasie niczem innem jak tylko

prac ludu i jego mieniem wzmogli si panowie w bajecznj

zamonoci bogaczów, zaczli przesadza si zbytkiem, \yy-

stawuoci, przepychem, a coraz cisz prac, coraz sro-

sz niewol za pugiem i na Zaporou gnbiony lud zacz
coraz niecierpliwiej znosi swe jarzmo. Nakoniec w prze-

niewierczj spóce z pogastwem wybuch lud kozacki stra-

sznym na Zaporou i wociach buntem, rozgromi pod

Korsuniem i Pilawcami wojska koronne, i zabra na nich
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dwakro wozy z beriniarem skarbów, jedynie z pracy i mie-

nia ludu urosych. Oto wedug Radziwia i rzeczywistoci

dzieje tych wozów pilawieckici, dzieje zcbopienia naprzód

Kozaków przez ogó szlacbty wyzuciem ich z dawnych wol-

noci, zmuszaniem do coraz nowych prac i ciarów — na-

stpnie zcbopienia samych panów i szlacbty przez rozchci-

wienie si ich w bogactwach pugiem chopskim nabytych,

przez zaparcie si dawnych cnót rycerskich i obywatelskich,

a tern samem tak gbokie utonicie w bezrzd dzisiejszy,

w dzisiejsz, niemoc i nico zupen, pod Pilawcami, i jak

niedawno panowie ze szlacht, samym strachem wróyli so-

bie zwalczy Kozaków, tak dzi oni sami nie czem innem

jak prónym strachem dali zawojowa si chopom, wrócili

im dobrowolnie naadowane ich mieniem wozy, i „bie,

wszyscy w wiat, nie wiedzc kdy".

Do tak zupenego przewrotu rzeczy, przewrotu obu-

dwóch gównych odamów narodowych, szlachty i ludu,

przywiód opór odamu szlacheckiego zamierzonójw r. 1646

wielkiej wojnie Wadysawa IV o bezpieczestwo Polski od

wschodu. Wówczas oparciem si tern zomany zosta z kró-

lem Wadysawem gówny z jego spodziewanych pomocni-

ków w tej wojnie, lud kozacki, a panowie i szlachta wzbili

si w nieznan, dotd przewag nad ludem i jego opieku-

cz wadz królewsk—dzi w r. 1648 pado Kozakom so-

wite wynagrodzenie, ledwie nie wolno czynienia z Polsk,

co chc, szlacht przeciwnie pokara najgbszy upadek,

najciszy srom. Co do Kozaków, ci obecnie wiecili naj-

bardziej blaskiem wzitych Polakom w pilawieckiej rozsyp-

ce upów, których peno wkrótce byo po caej Ukrainie, po

wszystkiej nawet Moskwie przylegej, chciwie onych dobija-

jcj si po targach ukraiskich. Z czstki tych skarbów

polskich kaza Chmielnicki kilkanacie beczek napeni
srebrem i zakopa w Czehrynie, gdzie te w szatnych jego

komorach 24 skrzy przechowywao mnóstwo najkoszto-

wniejszych szat polskich. W tej samj bogactw studnicy

czerpic, nabywali kupcy kijowscy cae wory srebra „na

chopa" po 100 talarów, a srebrn mis ze stoów paskich
kupie za talara albo mniej. Nawet w miasteczkach jak

Zwiahel ugoszczono posów polskich na srebrze, co np. sta-
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o si im w domu pewnój kunierki i pukownikowej ko-

zackiej, która gono ajaa Chmielnickiego przed gomi,

i do wystawnie nie yje, gdy mu Pan Bóg da wsiolio

mnoho.

Do zotych upów mnogoci dostao si Chmielnickie-

mu jeszcze panowanie nad ca Polsk zachodni, ca Ko-

ron. Dostao mu si barbarzyskiem prawem przemocy,

opartem na jego potdze trzech kroci zbrojnego chopstwa,

Kozaków i dopiero w pitek, dnia 25 wrzenia, przybyej

do Pilawiec Ordy ogromnj. Z t potrójn potg zabiera

si Chmielnicki i kolejno pod Lwów, Zamo, Warszaw,

osadzi zaogami swojemi ca Koron, ogoocon z wszel-

kich rodków rzdu i obrony. Caym rzdem, ca obron,

dwaj zgrzybiali starcy, prymas ubieski i marszaek w.

kor. Opaliski, dwaj zwanieni koledzy w kanclerstwie

wikszem i mniejszem, chory wci Ossoliski i hardy po-

dwójnem dostojestwem biskup Leszczyski, trzej hetmani

bez buaw cwaem pierzchajcy z pobojowiska, wojsko ich

w penej rozsypce, ani za pó roku zdolne zebra si w zimie.

Nic zgoa w caej Koronie, coby dwign mogo z takiej osta-

tecznoci, tem trudniejszej do ratowania, i to drugi ju
upadek w obecnym roku, nierównie sroszy od pierwszego

na wiosn. Wówczas bowiem jak Polska adnym nie zo-

man bya upadkiem, tak i Kozaczyzna adnym nie rozu-

chwalon tryumfem, a Chmielnicki ani swoich tuszcz chop-

skich, ani opieki Turcyi, ani jej zezwolenia na pomoc cha-

sk nie majc, sta jeszcze u dalekich granic biaocerkiew-

skich, cofnity ztamtd nie zgas jeszcze u Turków powa-

g Wadysawa IV. Dzi Chmielnicki ze swoj dzicz po-

trójn obozuje w porodku Polski, stanie wkrótce pod

Lwowem, a nad Polsk po raz drugi w ruinie nie czuwa

ju w Carogrodzie aden duch opiekuczy pomiertnym

wpywem Wadysaw^owym. Bez Wadysawa za nie zja-

wi si aden inny stró anio, któryby skrzydami opieki

swojj osoni Polsk?

Da Pan Bóg zjawi si. Dzieje nasze jak wszystkich

innych narodów, staj zawsze pod stra niebios, pod ste-

rem boym. Oto nie cudem, nie przypadkiem, lecz prze-

pisanym staroytnemi ustawami biegiem spraw ycia naro-
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dowego, otwiera si narodowi w upadku zwyczajna pora

zjawienia si takiego ducha opiekuczego, pora jednania

prze/e wszystkich wani w narodzie, mierzenia sporów

midzy rónemi jego dziaaniami, szczególnij midzy coraz

cisz ludowi szlacht a pragncym ulgi w tej mierze lu-

dem. T por szczliw jest wybór nowego króla, tym

zjawiajcym si wówczas duchem opiekuczym król nowy

Bo jeli gdzie tedy w Polsce naley si miano to królom

od witu dziejÓY/ naszych zaoycielom, apostoom, czsto

zbawcom, a co najwicj, spójniom wszystkich rónolitych

nierzadko spornych a nawet zwalczajcych si czci naro

du. Nie takiemi spójniami, jednaczami narodu, obro-

cami ubogich od ciemiców , ludu od szlachty , byl

ojczynie Bolesaw Chrobry, Kazimierz Sprawiedliwy, Ka
zimierz W., wynagrodzeni za to gbok mioci i czci

ludu dla swoich królów, owszem dla caj wadzy królew-

skiej. Za Jagiellonów, zjednoczeniem si. Kazimierzowskiej

Polski z Litw i Ptusi, wybujay fortuny paskie, pogor-

szy si znacznie stan ludu, a ostatni przyjaciel spójni i je-

dnoci narodu, Wadysaw IV, tylko przyrzeczeniem wojny

z pogastwem i dawnych swobód zdoa chwilowo uspokoi

zbuntowan uciskiem najdzielniejsz cz ludu, lud zapo-

rozki. Przyrzeczenie to przywizao Kozaków jeszcze mo-

cnij do króla Wadysawa, w ogólnoci do tronu, lecz prze-

ciwLi kiólowi i ludowi magnaci z szlacht oparli si gwa-
townie zbawiennym zamysom wojny i pojednania z ludem

kozackim, a caa dzisiejsza ruina kraju, obie w tym roku

pochaniajcego tonie, oto skutki tego oporu.

Dozna naród tern bolenij tych skutków, i one tra-

piy go w przecigu bezkrólewia, w osieroceniu od opieki

królewskiej. Ale oto bliski ju nowy król, jak aden z da-

wniejszych podany obudwóm walczcym z sob czciom
narodu. Ostatnie bowiem zamysy Wadysawa IV utwier-

dziy Kozaczyzn w jej dawnem przekonaniu o najlepszych

dla nij zamiarach królów polskich, i takich te zamiarów

spodziewano si po przyszym królu, prawdopodobnie jednym

z rodzonych braci Wadysawowych. Nie odstpujc do te-

go od swojej znanj chci pozostania choby pod najskro-

mniejszemi warunkami w zwizku z Koron widzia Chmiel'
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nicki z Kozaczyzna w przyszym elekcie upragnionego po-

rednika midzy nim a narodem, wyglda pod nim swobo-

dnego uywania odzyskanych wolnoci, i gotów by zoy
mu za to or u stóp. Co ze suszn zmiarkowawszy po-

ciech, powzi i ogó szlaclity przyjanicjsze serce ku ocze-

kiwanemu królowi, i wbrew swojej zwykej oziboci dla

tronu, swojemu zwykemu upatrywania w królach jedynie

szafarzów ask, jedynie miody sczce mu pszczoy bez -
da, uzna go teraz najzbawienniejszym rodkiem ratunku

w dzisiejszej toni, i jeli nie jednogonie to licznym chó-

rem pocz woa o jaknajspieszniejsz elekcy. Obudwom
wic pasujcym si z sob dziaom narodu wyda si przy-

szy król tym duchem opiekuczym, jakim rzeczywicie by
narodowi, a bliski dzie jego zjawienia si na elekcyjnem

boniu pod Wol na 6 padziernika zapowiedziany, rozwie-

ci nagle janiejszym ni si spodziewano promieniem dzi-

siejsz czarn noc nad ojczyzn, wszystkim oczy — Chmiel-

nickiemu i kroki ku Warszawie skierowa.
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Chmielnicki po rodowj rozsypce Polaków z pod Pi-

lawiec strawi tam kilka dni na wysyaniu co lepszych u-
pów polskich do swojego Czehryna i godach z przyby
nareszcie w pitek wielk Ord pod Tohaj-bejem, poczem

z caym taborem wybra si w niczem niehamowany po-

chód w gb Polski, jak daleko bdzie mia wol. Pierw-

szym znamienitszym celem ruszenia by warowny Lwów,

dokd przed Chmielnickim i jego przeszo trzykro stutysi-

czn rzesz Kozactwa, chopstwa i Ordy pierzchay niezli-

czone tumy obnaonych ze wszystkiego rozbitków pilawiec-

kich — rzekby, przed nadcigajc z poza Dniepru m
pogastwa krymskiego wzlatujcy ku sioom nawa wypo-

szonych ze stepów stad dzikiego zwierza i ptactwa, osobli-

wie zowrogiego w tym wzgldzie ludowi ruskiemu chmury

kawek i wron. I z szybkoci w istocie lotu ptaszego

chcc uj urojonj pogoni krymskiej, ,,uchwalili zbiegowie

pilawieccy ucieka wszyscy ku Lv;owu" — donosi regent

lwowski Czechowicz—,,a tak ucieka, e si trzeciego dnia

we Lwowie oparli, a na miejsce tam jadc za pó roku le-

dwie stanli". Jako w nocy z 23go na 24go wrzenia

zbiegszy z obozu, znaleli si najmoniejsi panowie dziki

swoim najszybszym koniom ju dnia 26 wieczorem u bram

lwowskich, w odlegoci 40 mil od Pilawiec. Naj pierwszy-

mi zwiastunami rozsypki wojska byli jego dwaj naczelni

wodzowie i dwaj gówni sprawcy ucieczki, ksi Dominik

i podczaszy kor. Ostroróg, tamten do tego stopnia przejty

strachem, i nieczujc si do bezpiecznym w obronnym
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Lwowie, ujecha czeraprdzej do swego dalekiego Tarnowa.
Przybyli natomiast wojewodowie ruski Jeremi Winiowiecki
i kijowski Tyszkiewicz, starostowie omyski Hieronim Ra-

dziejowski, lubelski Zbigniew Firlój, lwowski Adam Sie-

niawski, róaski Wojciech Wessel, rogoziski Karol Gru-

dziski, opoczyski Zbigniew Olenicki, z wielu pukowni-
kami, rotmistrzami i niszych stopni rycerstwem.

Miasto okazao wielk, rado swoim gociom rycer-

skim. Mogli oni da mu mocn, obron od nieprzyjació,

z kadym dniem oczekiwanych przed miastem. Najwikszem
zaufaniem i spóczuciem przejmowa ksig wojewoda ruski

Jeremi, sromotn, nieudolnoci swoich rywalów regimentar-

skich tern wiksz, cze, zupen, ruin swoich dostatków

pod Pilawcami powszechn lito i yczliwo \vzbudzajc.

„Osobliwie wojewoda ruski komiseracye od wszystkich go-

dzien" — donosi podkomorzy lwowski Wojciech Miaskowski

w pierwszych dniach zjechania panów do Lwowa — ,,bo

wszystko co mia na wiecie straci, i sugi nawet i dra-

gony z piechot, kilkanacie tylko z nim rgkodajnych zosta-

o. Z towarzystwem na przedmieciu stan, Ormianin je-

den sprawi mu obiad i pocieli da. Mimo takie ogooce-

nie garno si wszystko do walecznego ksicia, kijow-

ski przyjaciel jego Tyszkiewicz z resztk rycerstwa, urzdnicy

miejscy z mnogiem mieszczastwem, proszc o nieopuszcza-

nie ich w tak nagym razie, ofiarujc wszelk pomoc i po-

suszestwo, byle ksi obj wadz hetmask. Zupene

zniknicie dwóch regimentarzów z widowni zdarze, ksi-

cia Dominika w oddalonym Tarnowie, chorego kor-

Koniecpolskiego w ojczystych Brodach, pozostawio schro-

nionemu w murach Lwowa trzeciemu, podczaszemu kor.

Ostrorogowi, obowizek ratowania upadej sprawy wojennej,

czemu on zado pragnc uczyni, powoa obecnych we

Lwowie senatorów, komisarzów wojskowych i pukowników

na wojenn rad dnia jutrzejszego, w poniedziaek, 28go

wrzenia. Nie mogo jednak od nikogo niefortunniejsze

wyj haso nad dzisiejsz odezw Ostroroga, obarczonego

mnóstwem zarzutów niezdarnego wodzostwa pod Pilawcami,

ciianowicie szerzenia tam ponnych pogosek o Tatarach,

dawania zacht do ucieczki z obozu, potwarzania innych
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O t sam sromot. Z niechci wic przyjto danie
uczonego regimentarza, odnowi] \' si wiee jeszcze narze-

kania przeciwko niemu, zwaszcza z ust o te same grzechy

obwinionego starosty omyskiego, Radziejowskiego, a je-

dynym poytkiem zaprosin Ostroroga byo rzeczywiste na-

zajutrz zebranie si walnej narady, co dalj czyni, gównie

staraniem stronników ksicia wojewody ruskiego, Jere-

miego zoonej. Aby przecie i podczaszemu kor. nie za-

gradza drogi do suenia ojczynie, nastrczyo si kilku

panów z wojska i obywatelstwa miejskiego do porednicze-

nia midzy podczaszym a jego przeciwnikami, i szczliwem

ordownictwem wymogli na nich zaproszenie podczaszego

na jutrzejsz obrad. U poredników miejskich przemawia-

o za podczaszym kor. najbardzij smutne porównanie jego

przed kilkunastu dniami wietnoci z opakanym stanem,

dzisiejszym, „na który teraz tak aonie patrzymy z pa-

czem rzewliwym" — pisze jeden z przyjació Ostroroga —
„wspominajc sobie owe applauzy i okrzyki nasze, któremy

JMoci na wyjedzie do obozu czynili."

Zapowiedziana narada, inn waciw nazw. „koo
wojskowe", odbya si w obszernym 00. Franciszkanów ko-

ciele, natenczas w pobliu zamku niszego. Odbywajc si

za w poniedziaek 28-go wrzenia,^przypada dzisiejsza (in-

n jeszcze nazw) ,,schadzka wojskowa" w wigili w. Mi-

chaa archanioa, patrona wszystkich ludzi rycerskich a szcze-

gólniej rycerskiego wasnem i ojcowskiem imieniem Micha-
a Jeremiego Winiowieckiego, w czem powszechnie niepo-

ledni wrób pomylnoci dnia upatrzono. Wielk nadto

wanoci obrad, dostojnoci gównych obradujcych, nie-

zmiern bo 8000 gów przechodzc mnogoci zgromadze-

nia, sta si ten dzie jednym z najpamitniejszych aktów

przeszoci Lwo^Ya, opisanym przez dwóch naocznych wiad-

ków i spódziaaczów w dwóch doniesieniach listowych,

z których jedno tego samego dnia skreli tylekro przy-

pominajcy si nam podkomorzy lwowski Miaskowski, dru-

gie pewien konfident lwowski przesa koledze swemu w War-

szawie nazajutrz ])0 naradzie „nadedniem". Uzupeniajc

si wzajem, posu nam oba listy kolejnie przytaczanemi

ustpami do najprawdziwszego, najbezporedniejszego obra-
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zu piknj sceny dzisiejszej, szkoda e tak niepoczesnemi

skutkami uwieuczonej.— „Dzi przed poudniem byo koo
u Franciszkanów w kociele" — zaczyna podkomorzy Mia-

skowski.—,,Ze trzy godziny czekalimy panów, potem z pó
godziny jednali o mowy i o plotki ponne. Nareszcie za-

siedli panowie wojewodowie kijowski z ruskim, i)an podcza-

szy kor. i panowie komisarze i starostowie: lwowski (Adam

Sieiiiawski), omyski (Hieronim Radziejowski), róaski
(Wojciech Wessel), bracawski (Szczsny Pac), gródecki

(Wadysaw Myszkowski), stranik koronny (Samuel aszcz),

rotmistrze, porucznicy, towarzystwa okoo 8000. Przed

wszystkiem innem dyrektora wojska chcieli mie i widzie.

Mianowany ksi J Moci pan wojewoda ruski..."

Dalej konfident lwowski ze susznem uwzgldnieniem

o tyle ywszej wówczas nie tylko w ludziach pojedynczych

lecz w caych nawet zgrom-adzeniach tkliwoci: ,,Pakao
rzewnie wszystko wojskowe zgromadzenie proszc, aby ksi-

JMo regiment przyj i ostatniemu upadkowi ojczyzny

chcia zapobiedz. Wymawia si i opiera dugo, wkada-

jc regiment na JMci pana podczaszego, któremu Rzeczpo-

spolita urzd ten poruczya. Nastpiy wielkie haasy i wo-

ania przeciwko JMoci panu podczaszemu, kontradykiijc

regimentowi JMoci i naganiajc jego rzdy fatalne, jakto

pospolicie w tumie rozzuchwalonym." — ,,Przyszo wrecie

do tego"—kontynuje podkomorzy lwowski Miaskowski—„e
ju waledykowa urzdowi swojemu i zoy go JMo pan

podczaszy kor. i przywilej jutro prymasowi odesa obieco-

wa, e go znowu proszono i panowie wojewodowie z resz-

t obecnych. Dugo si wymawia, nakoniec przyj ciar
za grzechy''.—Dopiero cae zgromadzenie ,,zalane zami"

—

przejmuje gos podkomorzemu lwowskiemu konfident lwow-

ski—„poczo nalega na ksicia JMoci o przyjcie na-

czelnego regimentarstwa. Rzecz do ksicia uczyni JMo
pan wojewoda kijowski, wlazszy na aw dla wielkiej mno-

goci ludu, na miosierdzie Boe proszc, aeby si nie

wzbrania. Ustpujc ich probom przyj wielkie hetma-

stwo paczc rzewliwie, a na koleg przysposobi sobie

JMo pana podczaszego kor., któremu przez kilka godzin

kontradykowano powszechnie, w róne sposoby. Na ostatek
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Zgodzili si. Wyszy zaraz uniwersay zwoujce rozsypane

wojska pod Lwów".—„Okrom tego stana w kole konklu-

zya" dodaje Czechowicz w swojj relacyi — „któr wszyscy

primatores wojskowi tame bdcy przyjli przy Lwowie
jako przy stolicy ruskiego pastwa i ostatniem asylum

w tyci tu krajach szturmom i rozhukanej dzikoci szalone-

go chopstwa i bisurmaców mnie si opponowa, i do

dalszj dewastacyi Korony polskiej drog zamkn.^'
Na tak zbawienny dla Lwowian zapa rycerstwa do

bronienia piersiami swemi stolicy ruskiój odpowiedzieli Lwo-

wianie równie skor chci dostarczenia caej drugij po-

owy rodków pomocniczych dzieu spólnej obrony, t. j. do-

starczenia najpotrzebniejszych kadej wojnie rodków pie-

ninych. wiadczy o tój chci gorliwy jej spóuczestnik,

nasz konfident ze Lwowa, piszc w jednym z ustpów swo-

jego listu: „Nastpia ochota w obywatelach naszych, ka-

zano bra wszelaki rynsztunek u rzemielników, u kupców
materye i sukna rozmaite w kramach. Szacowalimy si
wszyscy pod przysig i od kadego sta majtków naszych

po kopie dajemy. A i przytem wielka ochota i w innych

kupcach nastpia, niektórzy od gowy po kilka set zotych

i talarów skadaj, kocioy i klasztory srebra swoje ofia-

roway ochotnie, a midzy inszerai pani Soniowska od pa-

nien Karmelitanek srebro przyniosa i pod nogi ksicia Wi-

niowieckiego vv kociele u 00. Franciszkanów rzucia, pro-

szc ratunku"—„Ksidz Krzyanowski, bosy Reformat, po-

krewny nasz" — sowa to podkomorzego lwowskiego Mia-

skowskiego — „przyniós take srebro swoje do koa, i da-

wa smtnym paczcym onierzom po czerwonemu zote-

mu, przyjmowali z dzik, wielka mio i cnota jego".

—

Osobliwie t duchowiestwo zakcmne wszelkich obrzdków
poczo od pierwszj chwili przybycia rozbitków pilawiec-

kich ubiega si z duchowiestwem wieckim, z mieszcza-

stwem, w najhojniejszem niesieniu ofiar. Co dzi wedug
relacyi regenta lwowskiego Czechowicza ten bogi wydao
owoc, i „ubogie klasztory ozdoby swoje, depozyta kociel-

ne, zoto, kamienie drogie, i co mog kruszce i wntrzno-

ci morskie z siebie wyda najkosztowniejszego, ogoociw-

szy aosne ciany? otarzom wspaniaym okras odebrawszy.
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cudowne obrazy przenajdostojniejszej rodzicielki sowa wcie-

lonego obdarszy, z ochot, dobrowolnie oddali, i do nóg
panów rzucili."

Tern skadaniem kosztownych darów w kociele i ban-

kietem dla najdostojniejszych goci w pobliskim zamku ni-
szym zakoczya rada dzisiejsza. O bankiecie nic nie wia-

domo, zoone pobon rk zoto skusio do wydzierania

zota upieców. Pod koniec posiedzenia wystpio kilku

komisarzów wojskowych, na czele ów jeli ju lichej dotd
przeszoci, tedy stokro sromotniejszej niebawem przyszo-

ci Radziejowski, z niedanem od nikogo z obecnych owiad-
czeniem, i ,,z wszelk na jak, ich stao gorliwoci i pra-

c zajm sig zgartywaniem pienidzy.'' Jak za mianowicie

wskazany tu gówny z ksiciem Dominikiem spóautor
ucieczki pilawieckiej postpowa sobie w tern zgartywaniu

swoich miejskich i klasztornych poborów, przekonywa naj-

lepiej pozew o najcie domu obywatelki lwowskiej Grajew-

skiej i wydarcie jj sumy wielkiój wartoci, bez adnego
skryptu prawnego, zoony przeciw Radziejowskiemu naj-

pierwej w sdach lwowskich, nastpnie na sejmie elekcyj-

nym w Warszawie. Tylko panujca w kraju zamieszka

ocalia tam sprawc od wiszcej nad nim kary sejmowój,

we Lwowie nie tylko jemu lecz wszystkim jego spózgarty-

waczom pienidzy uchodziy bezkarnie takie gwaty w imie-

niu dobra pospolitego. Zebrano niemi znaczny niestety

przyczynek do mnogoci ow7ch ofiar pobonych, zebrano

razem z tych datków^ dobrowolnych i zdzierstwem ogromny
w kilku dniach skarb, liczony w relacyi Czechowicza na mi-

lion zotych pienidzmi, 300,000 w zotych i srebrnych ko-

sztownociach, do przetopienia na bit monet przeznaczo-

nych. Nim to jednak si stao, powzili dw^aj gównie teraz

wodzowie, ksi Jeremi i podczaszy Ostroróg w tydzie

po naradzie poniedziakowej sekretne doniesienie o bliskiej

pod Lwowem Ordzie i niewymownie przestraszeni tem jedy-

nie dla nich niespodzianem niebezpieczestwem, postanowili

w niespena dwie niedziele po pilawieckiój ucieczce dopu-

ci si powtórnie tego czynu sromoty.

Chcc go ochroni od przeszkód ze strony mieszczan

Dziel Karola Szajnochy, T. X. 9
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przygotowano w jaknajwikszój skrytoci wyjazd z bram

miejskich, która te w istocie jeszcze tego samego dnia

przebyli uciekajcy panowie z ma, resztka rycerstwa i z ca-

ym skarbem uzl)ieranycli we Lwowie sum w zocie i sre-

brze. Dopiero w drodze ku Zamociowi otarszy si rze-

czywicie o zagon Ordy, wyprawi pan lictman w. kor. do

mieszczan Iwowskici list z przestrog, o Bisurmacach (tak

jedynie Tatarów krymskich a nie Osmanów nazywano) i rot-

mistrza Cichockiego z pocztem 50 dragonów ku obronie

miastu lwowskiemu. „Hetmanem w. kor." nazwalimy ksi-

cia wojewod Winiowieckiego z przyczyny, e do „zgar-

nionych*' we Lwowie skarbów przybra tam na fundamen-

cie dorywczój nominacyi u 00. Franciszkanów ten od mo-
doci upragniony tytu hetmaski, towarzyszcy odtd
wszystkim jego podpisom przez cay dalszy cig bezkróle-

wia, z przydanem jednak zawsze oszrankowaniem szumnego

„lietman w. kor." skromnem „na ten czas". Za któryto

znamienity we Lwowie przyrost najpodaszy ycia swego

godnoci i uprowadzonych z tamtd dostatków przywiód

ksi stolic rusk najprzód zupieniem nastpnie odbiee-

niem do stanu zupenego prawie ubóstwa, zupenego ogoo-

cenia ze wszystkich rodków wojennych, ograniczonych dzi

na kilkanacie dziaek, le okryt chorgiew dragosk z p.

Cichockim i nie wicój nad 1000 zbrojnych mieszczan, ma-

jcych w blizkim czasie stawi czoo trzem krociom Koza-

ctwa, chopstwa i Ordy. Owszem, nie w bliskim czasie, ale

jutro, pojutrze. Ju bowiem nazajutrz po ucieczce panów

hetmanów, we wtorek, 6go padziernika, okryy si wszyst-

kie pola do koa Lwowa hordami Tohaj-beja, ju przez ca-

y wtorek dzisiejszy i ca rod nastpn pony wszyst-

kie sioa okoliczne ogniem tatarskim, trway napady tatar-

skie na wszystkie niemal przedmiecia. „W nocy (z dnia

7go na 8my, pisze w swojój urzedowj relacyi burmistrz

i komendant LNTowa Groswajer), pokazay si bardzo wiel-

kie ognie nad Lwowem i rozumielimy, e Tatarowie blis-

kie jakie miasteczko zapalili, ale pokazao si potem, e
tabor wojska zaporozkiego gromadnie nadchodzi, a we

czwartek rano stan Chmielnicki na Wilczej górze (w po-

bliu wsi Lesienice) ze wszystkiem wojskiem swojem w licz-
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bie 200,000, pod 35 pukownikami, z czerni bez liczby."

Jeszcze tego samego dnia objeda Chmielnicki miasto na

biaym koniu, jakoby upatrujc dogodnego miejsca do sztur-

mu, o którym jednak prawdopodobnie nie myla wcale.

Chodzio mu gównie o znaczny okup.

Od miasta Lwowa domaga si Chmielnicki o wyda-
nie regimentarzów jakote i innych panów koronnych z resz-

t rycerstwa, mianowicie ksicia Jeremiego Wiuiowiec-
kiego i chorego kor. Koniecpolskiego, powszechnem zda-

niem kozackiem cigle jeszcze obecnych w miecie i obron
mu gotujcych. O tych wic nieprzyjació swoich dostawie-

nie mu na Wilcz gór zgosi si Chmielnicki natychmiast

po objedzie warowni listem ruskim do rady miejskiój, któ*

ra w tym razie z atwoci uchyli moga jego danie,
odpowiadajc jeszcze tego samego wieczora oznajmieniem

w jzyku polskim, i wszyscy panowie koronni ju przed

kilku dniami potajemnie ujechali ze Lwowa. Chmielnickie-

mu sromotne to zbieenie nowym pilawieckim wydao si

popochem i rozda na noc dzisiejsz haso setnikom: „Strach

Boy bije Lachy", okoliczn za ludno rusk upomnia
owym ruskim listem do mieszczan, aby w cerkwiach swo-

ich szukaa bezpieczestwa przed wojn. Co ona te cht'
nie speniajc, chronia si najtumniej w warowny obrb '

cerkwi w. Jura, na przeciwlegej wysokiemu zamkowi gó-

rze nad miastem.

I okazaa si zaprawd wielka tego potrzeba, gdy

przez kilka nastpnych dni, od pitku do poniedziaku, za-

czy bi potne szturmy kozackie i tatarskie do przed-

mie, zrzdzajc w mnogich tam kocioach, klasztorach,

dworach paskich straszne spustoszenie i rze. Ulegy tej

klsce zarówno witynie aciskie jak cerkwie ruskie, a je-

li w dniu llym padziernika, w niedziel, 15 zakonników

w klasztorze 00. Karmelitów na ulicy garncarskiej ponio-

so mczesk mier od Kozaków, tedy zaraz nazajutrz po

rozoeniu si Chmielnickiego na Wilczej górze zacieli

miecz kozacki cae wntrze cerkwi w. Jura trupami schro-

nionego ludu, cay cmentarz od rozlewu krwi ruskiój sta

si wedug sów ruskiego poety Zimorowicza „jeziorem cie-



^32 DZIEA KAROLA SZAJNOCIIY.

pem". AVyciganym z kryjówek cerkiewnych starcom rus-

kim na odwoywanie si do swojj ruskij rodowitoci od-

powiadali Kozacy z pomiewiskiem, i ,,niedoszymi wy Ru-

sinami, kotuchy! bo ckiem misem ruskie obrosy wam
koci", nad wzitym za na mki dla wykrycia utajonyci

skarbów cerkiewnycli igumcnem, który przypomnieniem spól-

uj wiary zmikczy chcia swoich oprawców, pastwili si

oni daj bez litoci, woajc: ^,71eckoczem twoi wirij^ bjsze

(hczych hrosz}f\ Owó majc na wzgldzie tak niepe-

wno ycia wszystkich jakiejkolwiek wiary mieszkaców

przedmie, i widzc nadto opanowane przez obudwu nie-

przyjació kocioy i klasztory przedmiejskie najlepszemi

stanowiskami do wypadania z nich na way i mury miej-

skie, postanowio miasto uwolni si od tego cigego nie-

bezpieczestwa zupenem zniesieniem przedmie i ju w pi-

tek dnia 9go padziernika, wykonao heroicznie ten zamys.

,,Na ostatek przyszo nam do tj odwagi" — zdaje spraw
burmistrz lwowski Groswajer— ,,emy przedmiecia zapali

kazali, obwoawszy sowit nagrod temu, ktoby to uczyni.

Naleli si takowi, co na rónych miejscach ogie zaoyli, któ-

ry gór wziwszy, wszystkie budynki zewszd ogarn i w po-

pió obróci, a nieprzyjaciel z ognia ustpowa musia".

Jednoczenie z tym aktem determinacyi wysa Chmiel-

nicki do mieszczan list drugi w jzyku polskim, zwalniaj-

cy ich od wydania mu panów, których jak zapewniaj w swej

odpowiedzi, niema ju w miecie. Natomiast domaga si

Chmielnicki wydania ydów, którzy przyczyn s caej woj-

ny, poyczali bowiem pienidze panom polskim na zacigi

przeciw Kozakom. Miasto odpowiedziao, i jak panów tak

i ydów wyda nie moe, gdy ydzi s poddanymi króla

nie miasta, które podobnie tylko Rzeczypospolitej oddawa
chce posuszestwo. Zaczem szabl popierajc wojn listo-

w rzucili si Kozacy w wymienionych powyj dniach lOym
i llym b. m. po spaleniu przedmie tem zapalczywiej do

szturmowania Wyszego zamku i waów, podkopali si ju
byli pod zamek za zdrad kilku do Chmielnickiego zbie-

gych Rusinów z krakowskiego przedmiecia i odjli miesz-

czanom rzeczk. Z podkopów jednak zamkowych musia
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nieprzyjaciel ustpi, a wod rzeczn, zastpio sobie miasto

studzienn, i w ogólnoci tak sta wog bronienia si do

ostatka okazywao, i przy niewielkiej ochocie Chmielnic-

kiego do tracenia ludzi w szturmach bezuytecznych, przy

jawnej owszem chci przestania na samym okupie i zwy-

czajnem kozackiem ,,odywieniu'* wojska czyli borosznie

mona byo niedalekich i nietrudnych spodziewa si mia-

stu ukadów.

Powiadczy to trzeci list Chmielnickiego, nadesany

dnia lOgo b. m. w sobot, przez osob wcale powan, bo

wiaszczennika greckiego Teodora Radkiewicza, który ka-

pelanem, spowiednikiem i szwagrem by Chmielnickiemu.

Zstpujc coraz niej w swoich daniach nie domaga si

ju Chmielnicki w tym licie wydania ydów, a natomiast

da od nich i od miasta 200,000 czerwonyci zotych oku-

pu, nie dla siebie lecz dla przyjaciela swego Tohaj-beja

perekopskiego, który we wszystkich potrzebach obecnej woj

ny suy mu wiernie i szczliwie ze swoj Ord. Dla do-

dania wikszej wagi listowi podwojono „impety" na Wyszy
zamek, do takiej nakoniec przywiedziony ostatecznoci, i
sam burgrabia z ostatkiem zaogi ustpi ciemn noc do

miasta, ol^oo tysic schronionej w zamku ludnoci sielskiej

pozostawiajc na pastw nieprzyjacielowi. Od którego to

losu pragnc dalsz mnogo ofiar ocali, postanowia rada

miejska wej w przedoone ostatnim listem Chmielnickie-

go zadanie okupu, wymagajce wszake bliszych poro-

zumie, bliszych ukadów o niepewn jeszcze sumy okupo-

wój w7soko. W tym celu na duchowne poselstw^o ks.

Teodora Radkiewicza odpowiedziao miasto nazajutrz, ligo

padziernika, w niedziel, wyprawieniem równie wanej

Chmielnickiemu osoby, bo kanonika lwowskiego, ks. An-

drzeja Weli Mokrskiego, który czy to jako nauczyciel wje-

zuickiem kollegium Iwowskiem, czy jakim innym stosun-

kiem zaprzyjani si w dawniejszych latach z Chmielnic-

kim. Obecnem udaniem si swojem do obozu Kozaków

mia on wikszemu grcnu posów wyjedna u Chmielnickie-

go glejt bezpieczestwa, dla uoenia jak najrychlej warun-

ków okupu a tem samem i ustpienia sprzymierzonych nie-

przyjació z pod Lwowa. Chmielnicki nie czyni dawnemu
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znajomemu adnych trudnoci w wydaniu glejtu, który te
jeszcze tego samego dnia wróci z ks. Marszakiem do

Lwowa, gdzie na zgromadzonj niezwocznie radzie obrani

zostali trzój gówni posowie miejscy do Chmielnickiego.

Byli nimi z narodu polskiego rajca Wachlowicz, z ruskiego

Lawrysiewicz, z Ormian Zachnowicz , obdarzeni zupen,
wadz i moc do traktowania z wojskiem kozackiem i ta-

taiskiem. Wybrali si nazajutrz rano 12go b. m. w nie-

dalek lecz niebezpieczn drog do stanowisk nieprzyja-

cielskich na przedmieciu krakowskiem i w Lesienicach,

majc dla assystencyi kilku kolegów, z których jeden, bur-

mistrz Groswajer, w zajmujcym szkicu poniszym upami-
tni caodzienne rokowanie dzisiejsze.

,,Jechali tedy posowie naszy w same przedmiecia, po-

zadzie ze dwiema assawuami a do samego szlaku, gdzie

w lewj stronie gromadna Orda tatarska staa, a w prawj
mia sw gospod Chmielnicki z Tohaj -bojem pospou. Zsie-

dlimy z koni a samego tylko Ostapeja pukownika zastaw-

szy, za rad jego do Lisienic mila ode Lwowa pojechalimy,

i przez gromadne puki tatarskie i kozackie przeprawujc

si, i plony chrzeciaskie aonie widzc, stanlimy w ta-

borze nieprzyjacielskim. Do Chmielnickiego przypuszczeni,

ochotnie i ludzko przyjci, gorzak od samego poczsto-

wani, mówilimy z nim szeroce, proszc aby na miasto sto-

eczne ruskie mia respekt, wic i na nas, którzymy si

ju od onierza naszego wniwec obrócili. Zapaka na mow
nasz, i przeoy nam wszystkie krzywdy, które i on sam
cierpia i wojsko zaporozkie od rónych osób, mianowanej

jednak sumy okupu adnym sposobem odstpi nie chcia,

odzywajc si na pukovvniki swoje, a na ostatek kaza nam
wróci si do Ostafieja, i tam z responsem samego siebie

oczekiwa. Jechalimy nazad przypatrujc si i armacie

i wojskom gromadnie na polach lecym. Stawi si potem

Chmielnicki pod i)asiek lobertow, a z Tohajbejem dugo
w polu rozmawiajc, wjecha na podwórze, przeciwko niemu

wyszli wszyscy pukownicy, którzy z nami pospou siedzielii

nam zakazawszy wychodzi. Naj pierwej przyszed Tohaj-bej

do izby z Gag (najstarszym bratem chauskim) i Pyri-ag

(mistrzem obozownictwa), a po nich Chmielnicki z swoimi
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piikownikami; wszyscy buawy zocifite i kamieniami sadzo-

ne w r§ku majc, siedzieli za stoem, na pierwszem miejscu

Tatarowie. Przekada potem przyczyn przyjazdu naszego

przez tumacza Tobaj -bejowi, który na wol Chmielnickiego

wszystko puszcza. Po wielkich mowach i rozmowach sta-

no na tem, abymy onemu na pewn sum tak \w pie-

nidzach''jako i rónych towarach zoyli. Na odliczenie

sumy i odebranie towarów pojecha z nami pospou do mia-

sta (ów do Kozaków zbiegy szlachcic woyski, pustoszyciel

Ostroga w relacyi Czechowicza „przedni zdzierca i bibant'',

dzi pukownik wojska zaporozkiego) Gowacki, z nim Pici-

aga Tatarzyn, i tu dopiero nastpowania i impetus z oby-

dwu stron ustay."

'\Yziecie opuszczonego od zaogi swojej zamku Wy-
szego i zamordowanie schronionego w nim tysica bezbron-

nej ludnoci sielskiej byo ostatnim kozackim i tatarskim

gwatem wojennym, wanie w porze ukadów popenionym.

Trway te gwaty przedukadowe zaledwie tydzie, dalszy

za pobyt Kozaków i Tatarów przecign si trzykro tak

dugo. Po siedmiodniowym boju nastpio trzechtygodniowe

wybieranie okupu i pogównego, w pienidzach, srebrach,

towarach, od klasztorów, mieszczastwa, ydów i najubo-

szego gminu miejskiego. Gówny okup przeznaczony by
dla Tohaj-beja, który zwoone mu codziennie dostatki i ko-

sztownoci z najwiksz cisoci way, i Chmielnickiemu

jednake z wielu znaczniejszych pukowników dostay si
ksy obfite. Ogólna suma okupu, nader zmienna w poda-

niach obcych, najwiarogoduiejsza w relacyach dwóch nao-

cznych, jednozgodnych wiadków wypaty, Czechowicza re-

genta i Groswajera burmistrza lwowskich, naznaczon zo-

staa w iloci 20,000 czerwonych zotych, na stop ówczesn
miliona i 200,000 zotych polskich zwyczajnych. e jednak

w urzdowych obliczeniach ówczesnych najwysza suma

wypaconego okupu nie dosiga cile wskazanej powyej
wysokoci, przeto prawdopodobnie nie wypacio miasto

cakowicie naoonej sumy okupu, a najgórniejsze mniema-

nia o jeg^ ogromie podnosz j tylko w przyblieniu do

miliona zotych zwyczajnych. Wedug nadmienionych wyej
oblicze urzdoYy^ych wypacono obudwom gównym wodzom
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i wikszo; (Z§ci podrzdnych naczelników najrozmaitszym

sposobem i as^piijce naleytoci. Tobaj-bej z Galg i wszyst-

k reszt Tatarstwa do dnia 19 Padziernika otrzyma w go-

tówce 16,000 z., w towarach 136,784 z. 24 gr., w bawa-
tach 91,050 z., w pótnach 11,346 z., w szatach rónych
4,314 ?., w futrach 4,880 z., w pieprzu 500 z., w safianie

3,000 w srebrze 57,546 z., w zocie i czerwonych z. 3,702

z., w kouchach i opoczach 60 z. — razem 329182 z.

24 gr. Chmielnickiemu na jego osob dostao si lOO tala-

rów, 307 czerwonych zotych, acuch zoty, 360 z., zau-

sznice dyamentowe 1,500 z., krzyyk rubinowy 150 z.,

ferezya sobolowa 2000 z., gotowizn odkupujc juchty

i czamloty 5,800 z., juchtowe szory na konie 300 z., pas

sakiwski 90 z. — razem 13,342 z.

„Zdzierca i bibant" Gowacki za swój urzd poborcy

odniós w zocie i srebrze 840 z., w zausznicach rubino-

wych, w dwóch pasach drogich, w dwóch szablach zoci-

stych, w czekanie srebrnym i buzdyganie zocistym — ra-

zem 1,501 z. Inni niszego rzdu obdarzeni mnij nas

obchodz. Razem okup i dary kosztoway miasto 365,429 z.

24 gr., co atoli dopiero jedn mniejsz poow wszystkich

w ogólnoci byo wydatków, do których cae nadto trzy-

niedzielne ugoszczenie takiego bezliku wojsk zniewolio

mieszkaców Lwowa. Prócz ogromnych bowiem wysile na

przymusow da w zocie, srebrze i kosztownociach mu-

siao miasto dostarcza codziennie ywnoci wojskom, spra-

wia Kozakom przez 3 niedziele ich ulubione „podywienie

si,'' po kozacku boroszne, dogadza im rónemi przysma-

kami. „Lonherya (urzd pobierania dochodów miejskich

i zawiadowania niemi) umie powiedzie jakie expensas po-

niosa'' — uskara si regent lwowski Czechowicz — ,;gdy

obszernemi baryami gorzaek, miodów "póbeczkami, wina

pókutkami, malwazyi i perticymentów butlami, niepoczesne

chopstwo, ludzie do puga urodzeni, tu w miecie przey-

kali, a potem znowu na przedmiecia, gdzie mieli stancye

swoje, brali i przenosili. '^ — W aktach dawnej lonheryi

Iwowskij istniej po dzidzie dwa róne wykazy takich na

utrzymanie wojska wydatków, z których jeden, nie wcho-

dzc w obliczenie ubocznych kosztów i szkód, przestaje na



DWA LATA DZIEJÓW NASZYCH. 137

mniejszej sumie 528,544 z. 6 gr., drugi za wykaz zwa-
szcza warto zabranego po przedmieciach byda majc na

wzgldzie, podniós caa strat lonlieryi do 546,076 z. Za

któryctito kroci do owej ogólnej sumy okupu i podarków

przydaniem okae si najogólniejsza od miasta Lwowa przez

Kozaków i Ord wycinita suma 911,505 z. 24 gr., któr
ostatni dziejopis miasta doczeniem strat z poarów i ra-

bunków nieprzyjacielskici zwiksza do bliskoci miliona,

zawsze nie sigajcej zadanego przez nieprzyjació milio-

na i dwóch kroci.

Bo i Chmielnicki co wicej od dwunastu kroci mia
w myli. Cae wojsko kozackie wierzyo, i wódz jego z pod

Lwowa wyruszy z nim najpierwej ku Zamociowi, nastpnie

pod Warszaw. Sam Chmielnicki przestawa na zatrzymaniu

si u Zamocia, zkd potnie ciy móg wol swoj na

niedalek Warszaw, na zagajony tam wanie sejm ele-

kcyjny. A zarównie mocen jak dny tego, zaciy rzeczy-

wicie na wybór nowego króla nieznanem wprawdzie brze-

mieniem wpywów i rodków, lecz powszechnie wiadomym

i niema liczb uajwiarogodniejszych wiadectw stwierdzo-

nym skutkiem. Znajc Chmielnickiego yczenie jak najry-

chlejszej elekcyi, a z pomidzy wszystkich pretendentów do

bera dwóch jedynie widzc bliskimi tronu królewiców Jana

Kazimierza i Ferdynanda Karola, snadno byo przewidzie,

za którym owiadczyby si Chmielnicki. Pierwszestwo

wieku, rycerskie serce, osobliwie za stanowcza okoliczno,

i najgorliwsi stronnicy królewica Karola, jak ksi Jeremi

Winiowiecki, podkanclerzy Jdrzej Leszczyski, obaj gene-

raowie krakowski Jerzy Lubomirski i wielkopolski staro-

sta Leszczyski, gorco nienawidzili Kozaków, gdy prze-

ciwnie Jan Kazimierz sprzyja im szczerze, wszystko to dao
temu ostatniemu w Chmielnickim, w jego trzech krociach

zbrojnego ludu, w jego zbrojnem obecnie jednowadztwie,

we wszystkich Maej Polski prowincyach, potniejsz od

caego pod Warszaw zgromadzenia szlachty wyborczej,

lubo nieupowanion do gosu, na milczenie skazan, niem
podpor. Dopiero po dokonanym czynie zacz gos prawdy

o wpywie Chmielnickiego na elekcy warszawsk rozbrzmie-

wa na czas niedugi, bo cigiem uprzedzeniem przeciw Ko-
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akom i nieszczliwym zwrotem wypadków zaguszony ca-

kowicie w bliskiej przyszoci. Nam jednalv gównie obe-

cnoci, zajtym, przypomnie tu kilka najwaniejszych o tym

wpywie NYiadectw niniejszj pory.

Pierwszy z nich wyczytujemy w urzdowej relacyi po-

bytu Chmielnickiego pod Lwowem, dokd w pierwszj po-

owie padziernika, a zatem o przeszo miesic przed wy-

borem nowego króla — „przyjechali posowie od cara

moskiewskiego i od Rakoczego, dajc promocyi i mocy

na Ivrólestwo polskie, których tak odprawi (Chmielnicki),

e prerogatyw rodowi królewskiemu, a zwaszcza królewi-

czowi Kazimierzowi, na którego stron skania si sn,
przyzna.'' — Drugie z tych wspomnie pozostawi nam
wojewoda kijowski Kisiel w licie z dnia 14go kwietnia

1650, wzywajcym Chmielnickiego do wspareia usugami

swojemi króla Jana Ivazimierza „jako Pana tego, którego

sam chci swoj, aby nam wszystkim szczliwie panowa,

dopomóg widzie ukoronowanego"— najwaniejszemi jednak

wiadectwami s dwa listy samego króla Jana Kazimierza

tu po elekcyi skrelone, z których pierwszy z dnia 27go

listopada przywodzi Chmielnickiemu i Kozakom na myl,

,.i pomnc na dobrodziejstwa . p. najjaniejszych królów

JMoci pana ojca i brata naszego pana. Boga prosilicie

i yczyli tego, aby nie kto inszy ale my z teje krwi kró-

lewskiój idcy na to Królestwo obrani byli" — drugi za
z dnia Igo grudnia b. r. powtarza „e nas pomazaca Bo-

ego a króla pana waszego, któregocie i sami panem mie
yczyli...^'

Zaczem w nadziei wietniejszych zysków odaowawszy
niewielkiej reszty okupu stolicy ruskiej, odstpili zbratani

czciciele krzya i póksiyca w dwóch rónych od niej

kierunkach, w trzech rónych dniach. Najpierwj tego sa-

mego dnia 23go w pitek, wyruszy ze swoj Ord i ogrom-

nym koszem upów i plonu sutan Gaga, brat haski ku

Kamiecowi, z ca reszt Tatar^twa Tohaj-bej szlakiem

zamojskim. Nazajutrz, w sobot, kaza Chmielnicki ze swoich

kilkudziesiciu dzia nieuywanych dotd przeciwko miastu

da 20 strzaów na poegnanie i poczy wychodzi pierwsze

puki kozackie, za któremi dnia nastpnego ruszy ostatek
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wojska pod Zamo. Dopiero nazajutrz \w poniedziaek 26go,

wybra si za nimi sam Chmielnicki z Krzywonosem puko-

wnikiem i ks. Mokrskim, sekretarzem jego odtd i poufni-

kiem, zostawiwszy natomiast stryjecznego brata swego Za-

charjasza z garstk. Kozaków czyto zaog czy w zakad

miastu. Za poczeniem sie Chmielnickiego z pukami

i Tohaj-bejem cigna wszystka potga kozacka, chopska,

tatarska przez cay tydzie ku Zamociowi. — ,,Szli wielkim

tumem jeców zagarnionych w niewol okreni, stadami

nieprzeliczonemi koni a byda rogatego przylege pola na

mil om okrywajc." W dniach 5go i 6go listopada rozla

si nieprzejrzany kilkukrociowy, wedug poda przesadnych

w bajeczn mnogo omiu kroci urosy potop zbrojnego

i niewolnego ludu dokoa murów Zamocia, aby tam w od-

legoci dwudziestu kilku mil od stutysicznego, ju od mie-

sica obradujcego pod Warszaw obozu szlachty na ele-

kcy zebranej, zaoy obóz drugi, dziesikro ogromniej-

szy, przemoc chopskiej i pogaskiej dziczy nad szlache-

ckim cicy.
Tego samego 6go padziernika rozpoczo si szlache-

ckie sejmowanie pod Wol i kozackie oblenie stolicy

ruskiej. W miesic póniej skoczy Chmielnicki swoje zote

dzieo okupu i darów lwowskich, i zabiera si do zupienia

nieskoczenie synniejszej od Lwowa pod wzgldem bogactw,

za obronny skarbiec nagromadzonych skarbów miejscowych

i okoliczych poczytywanej twierdzy zamojskiej, sejmujca

za pod Warszaw rzesza panów i szlachty nic dotd nie

uradzia na rzecz gównej ze swoich spraw, owszem jedyne-

go celu swojego, wyboru króla. A opieszao taka bya
tern cisz krzywd ojczyie, ile e sejm obecny samem

nad przepisy prawa opónieniem si swojem straszn klsk
na kraj cignwszy winien by za spónionem otwarciem

naprawi j narodowi tem gortszem przyspieszeniem gó-

wnj czynnoci swojej, elekcyi, której zwleczenie poczytane

zostao powszechnie za kardynaln owej klski przyczyn.

Gdyby sejm elekcyjny (rozumowanie nie bez susznoci) na-

stpi by w^ przepisanym prawami czasie, t. j. dnia r2go

wrzenia jako w 6 niedziel po konwokacyi, gdyby ju wów-

czas stan by w obliczu ludu ukraiskiego ów upragniony
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przeze duch opiekuczy, król nowy, nie byoby przyszo

do coraz sroszej nieufnoci midzy dzisiejszym nieudolnym

rzdem koronnym a Kozaczyzna, do nowych jj zwizków
z pogastwem, do sromotnej dnia 23go wrzenia rozsypki

pilawieckiej, do obecnej wrecie zawisoci losów Polski od

Chmielnickiego. „Ale tak uporno przy tym zwyczaju stali"

— sarka znany nam regent lwowski Czechowicz na nieszcz-

sny zwyczaj opierania si szlachty sejmowej i sejmikowej

kademu przyspieszaniu elekcyi — „e na ten czas o miej

caoci Rzeczypospolitej i o spustoszeniu srodze brzydkiem,

na które si zanosio Królestwu polskiemu, zapomniawszy,

psom bisurmaskim i szalonemu chopstwu, tyranom i mor-

dercom niepohamowanym na up i rozszarpanie, nad czem

wieki pozostae musz nieraz zapaka, zostawili ojczyzn

a jak mówi na jatki j wydali."

Przynajmniej wic w tym upadku naleao sejmowi

pospieszy z wyborem króla a jednoczenie z obleniem
Lv\^owa przez Chmielnickiego rozpoczwszy swoje czynnoci,

nie da mu po caomiesicznem obozowaniu pod Lwowem
posun si pod Zamo ku Warszawie. Tymczasem sejm

obecny przez ten cay miesic nietylko nic nie uradzi, lecz

zaledwie zebra si w zupenoci, wierny w tem zwyczajowi

wszystkich sejmów ostatnich lat. Przypominamy sobie skargi

sejmu r. 1646 na „pustyni" sali sejmowej; tegoroczny sejm

konwokacyi z ogólnej liczby 160ciu i kilku senatorów zgro-

madzi przy otwarciu tylko 25 wraz z ministrami, teraniej-

szemu sejmowi elekcyjnemu zarzucano „caych niemal wo-

jewództw awy oprónione." Zapeniay si one tak zwolna,

i n. p. hetman polny lit. i starosta mudzki Ptadziwi

z wojewod smoleskim Chlebowiczem przybyli dopiero dnia

Igo listopada ; ani Lwowa ani Zamocia nie bronicy od

Chmielnickiego ksi Jeremi Winiowiecki stan dopiero

3go t. m.; osawiony ksi regimentarz naczelny Dominik

zjecha z wielk pomp jeszcze póniej, bo 4go b. m.;

^,ksiciem" powszechnie zwany starosta Kauski i ordynat

Zamojski, modzieniec dwudziestoletni zjawi si pod sam

koniec elekcyi, 16go t. m.; jakby tylko dla powitania króla

nowego. Wiele narecie panów wstrzymao si cakowicie

od zjechania bogdaj na ostatki rozpraw sejmowych, unie-
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wiuniajc si ogromnemi kosztami tegorocznych przygoto-

wa ^Yojennycll i stratami na wojnie, co za do winniejszój

jeszcze pod tym wzgldem od panów, bo powszechnie wy-

nagradzanej za swoj funkcy szlachty poselskiej, i ta do

tego stopnia leniwo wybieraa si z domu na sejm, e w dru-

gim ju dniu zagajajca go zwyczajnie mowa do tronu, czyli

tak zwana propozycja za ycia króla przez kanclerza wiel-

kiego, w^ bezkrólewiu przez arcybiskupa, a w zastpstwie

jego przez sekretarza w. kor. odczytywana, na teraniejszym

sejmie dla pocztkowej szczupoci posów do dni kilku od-

roczenia dozna musiaa.

A razia ta szczupo zebrania sejmowego najbardzij

tem, i sejm obecny odbywa si w otwartem polu elekcyj-

nem pod Wol, po czci w owj piastowskiej szopie dla

senatorów, po czci w owem szeroko midzy szop a oko-

pami rozpostartem okolu dla posów i dobrowolnie przy-

byej szlachty województwami uszykowanej, gdzie prawie

cakowicie znikaa z oczu dzisiejsza garstka sejmowa. Scie-'

niay j do wikszej jeszcze szczupoci czste deszczowe

i niegowe soty pory jesiennej, w której z czterech osta-

tnich elekcyj musiay niezbyt podanym przypadkiem od-

by si trzy, Stefana Batorego w grudniu 1575, Wadysa-
wa IV, w listopadzie 1632 i tegoroczna. W takiej porze

i takiem miejscu przyszo kou poselskiemu zaraz pierwsze-

go dnia, we wtorek 6go padziernika, po rozpoczynajcem
sejm naboestwie w kociele w. Jana, zaj si spiesznym

dla zabieenia ambicyom wyborem do laski marszakowskiej,

przypadajcej tym razem z kolei gronu posów litewskich.

Za instancy wic poprzedniego marszaka Leszczyskiego

obrany zosta marszakiem wojski mozyrski, Obuchowicz,

„m wielkiego rozsdku i zadziwiajcej wymowy, poczem
dopiero we trzy dnie, w pitek 9go b. m., odczyta sekre-

tarz w. kor. ow propozycy arcybiskupi, zawierajc sze-

reg punktów do traktowania na sejmie. Dwoma jedynemi

punktami byy dwie najnaglejsze potrzeby, spieszna elekcya

i nowy zacig wojska, bd z wracajcych pod chorgwie
szcztków pilawieckich, bd ze wieych posików woje-

wódzkich. Drugi z tych punktów wiza si nierozcznie

z dwoma kardynalnemi sprawami sejmu, z spraw o nowy
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zacig i z wyborem nowych hetmanów, z których trzj sro-

motnie pod Pilawcami rozbici stracili prawo do swoich bu-

aw, przez onierzy za we Lwowie obrany Winiowiecki

z niepowoanych do tego rk przyj buaw, i przynaj-

mniej pozornie >Yiuien by otrzyma j na sejmie. Prócz

tych gównych punktów pozostao niemao innych pomniej-

szaj wagi, a tem samem mniej uciliwych sejmowi, ile e
proponowane punkta zwykle wracay w tym samym kszta-

cie, jak np. punkt o nowych paktach konwentach, o uspo-

kojeniu rónowierców i wiele innych. Prócz owych do roz-

trzsania podanych przez arcybiskupa punktów propozycyj-

nych, usyszano w rzdzie dzisiejszych rozpraw rad równie

zbawienn ojczynie jak ow przed wierroczem na sejmie

konwokacyjnym— ^YÓwczas rad nieodmawiania aski Koza-

kom— obecnie zajcia si jaknajspieszniejsz elekcy.

Ale jak przed wierroczem tak i obecnie nie sucha-

no zbawiennych rad. Kozaków zbya konwokacya pozorn

nadziej pojednania si z nimi, komisy, w istocie pogn-

bienia im pragnca elekcy do wikszego zjazdu senatorów

i posów zwlók sejm dzisiejszy. Natomiast ozway si po

dawnemu gorce zachty do dalszej obrony ód nieprzyja-

ció, do nowych z wikszem szczciem uzbroje i wysile

wojennych, do przysporzenia im rodków moralnych i ma-

teryalnych, dzielniejszych wodzów i wikszych sum na za-

cigi wojskowe. Jako od takich stara o niepodobn po

obu tegorocznych pogromach wojn rozpoczy si czynno-

ci pierwszych wspólnych posiedze obudwóch stanów, za-

jtych odpowiedziami senatorów na propozycy arcybiskupi,

zwyczajn nazw wotów, których gówn treci stay si

teraz senatorskie i poselskie obietnice datków na wojn

i takie rozprawy o nowych wodzach. W obecnym jednak

upadku narodu na duchu i fortunach okazao si wkrótce

niepodobiestwem zdoby si na wielkie wysilenia i dziwnie

te nieodpowiednio niezmiernemu brzemieniu potrzeb wy-

pad szereg nietylko rzeczywistych ofiar na wojn ale na-

wet prónych obietnic, nigdy (jak si wkrótce okae) nie-

uiszczonych. Bezporednio po propozycyi wystpi arcybi-

skup z ofiar 150 najlepszej wówczas piechoty, wgierskiej

nazwy, zbroi, a najczciej i krwi „hajduków", za co dy-
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rektor poselski publicznie mu podzikowa. Za przykadem
arcybiskupa poszed biskup kujawski Gniewosz, spodzie^Ya-

ny niebawem dawca 50ciu pieszych i 40 dragonów^ ale sam nie-

fortunny przykad swemu nastpcy, gdy biskup ucki Jdrzój
Gbicki, obieca tylko 20 pieszych, na co wszystko zgroma-
dzenie si rozemiao, a marszaek do jutra tak licho uspo-

sobione deklaracye odoy. Posiedzenie nastpne w sobot
lOgo padziernika, nie przynioso plonów hojniejszycb. Po-

dzikowano wprawdzie biskupowi poznaskiemu Szodrskie-

mu za 100 dragonów, lecz biskup krakowski Gbicki Piotr

odmówi wszelkiego datku, tumaczc si obowizkiem utrzy-

mywania 700 piechoty ku obronie Krakowa. Z innych jesz-

cze dostojników ojczyzny owiadczy si jeden, biskup mudz-
ki Tyszkiewicz, z obietnic 12,000 z., drugi biskup che-
miski i podkanclerzy kor. Jdrzej Leszczyski ofiarowa

100 zbrojnych pod warunkiem, jeli inni te dadz, trzeci

wojewoda mazowiecki Warszycki chorgiew piesz.

Po jutrzejszym (w niedziel ligo padziernika) wy-
poczynku, w poniedziaek 12go b. m., nastpiy wcale nie-

zwyke deklaracye. Biskup chemski Pstrokoski „co ze

swego ^Yorka'^ obieca, dwóch innych kasztelanów wynurzy-

o wtpliwo, czy z ich zrujnowanych fortun mógby sta-n „puk rzymski", kasztelan chemski Gorajski radzi na
wiar Rzpltej zacign dug, on za ze swego krwi si
wypaci. Czterej dawcy nastpni wicj ofiarowali, bo dwóch
w. w. marszaków kor. i lit, zgrzybiay ukasz Opaliski
i Aleksander Radziwi zaog znaczn miastu Warszawfe,

kanclerz w. kor. Ossoliski w tym samym celu 600 onie-
rzy, kanclerz w. lit. Albrycht Radziwi ICO dragonów i 100

pieszych.— Po tym trzecim dniu ofiar, suszniej obietnic,

nic prawie wicej nie czytamy o nich w dyaryuszach sej-

mowych, spotykamy si tylko nader czsto z gorkiemi wy-

rzutami nieuczynnoci publicznej, rozpaczliwemi wezwania-

mi do wysile publicznych. Jedno z umiarkow^aszych wo-

tów teraniejszych dao od niewielu obecnych na sejmie

senatorów, aby swojej do tysica ludzi liczcej assystencyi

ustpili na usugi ojczyzny, czemu panowie senatorowie

chtnie uczyni zado przyrzekli i gone za to podziko-
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wanie otrzymali od posów. Dwa nierównie gortsze go-
sy dania ofiar i skarg na ich wzbranianie ozway si dnia

ITgo b. m. z ust Andrzeja Maksymiliana Fredry, dzi mo-
dego dworzanina J. król. Moci, wkrótce \vysokich dosto-

jestw senatorskich piastuna i sdziego wschowskiego Jana

Szlichtynga. „Fredro taksowa pocz skpstwo senato-

rów" — sowa dyaryusza ksicia Albrychta Radziwia —
„e nie chcieli ojczyzny swojej konajcej ratowa. Ja tedy

dobrym przykadem poprzedz, i ubom wszystko straci,

i reszt dóbr moich przedam i na subsydyum Rzpltej obró-

c. Sdzia wschowski przedstawia, jak piknaby rzecz by-

a, gdyby panowie naczynia srebrne znieli do mennicy na

monet dla pacy wojska." Pikna zaiste rzecz, gdyby nie

na samej koczya si obietnicy, czsto nietylko zaniedba-

nej od przyszych dawców, lecz owszem nieraz cakowicie

cofnitej. Gdy panowie senatorowie zwlekali przyrzeczone

oddanie swojj assystencyi w sub Rzeczypospolitej, wy-

prawi stan rycerski poselstwo do senatu z daniem, aby

panowie dotrzymali zobowizania. Na omijajc odpowied

senatorów, e jeszcze nie naradzili si dostatecznie, pow-

sta w izbie tak straszny haas przeciw niedotrzymujcym

przyrzecze senatorom, odmawiajcym gincj ojczynie

wszelkich rodków ratunku, za których próne dotd ocze-

kiwanie tak gono dzikowao im koo poselskie. Dopiero

obawa stracenia wszelkiej wzitoci u braci modszej sko-

nia panów senatorów do oznajmienia izbie poselskiej przez

dwóch kolegów, i s gotowi spoinie dwiga Rzeczpospoli-

t, i krom innych rodków pomocy ofiaruj jj ostatek swo-

ich zbrojnych pocztów nadwornych — za co marszaek izby

po raz drugi szumne panom senatorom wynurzy dziki.

„Dyrektor podzikowa za obietnice" — utyskuje w opisie

innój podobnj sceny teraniejszego sejmu wiaty i pobo-

ny kanclerz lit. Albrych Radziwi — ,,ale sowa to tylko

byy, które adnego skutku nie miay."—„Jedni pienidze,

drudzy srebra i stoy swe ofiarowali'' — wtórzy monemu
panu ubogi, prawdomówny poeta z Skrzypny — „przecie

kiedy do czego, wszyscy nic nie dali; nawet ani na podjazd

nie mogli si zebra, który najpotrzebniejszy by...."
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Tak licho wynagrodzia si dotychczasowemu cigowi

sejmu pierwsza poowa usiowa wojennych, mianowicie

pierwsza, gówna poowa stara o nowy zacig wojska.

Podobnie i równoczenie speniajca si druga, obraniem

hetmanów zajta cz stara wojennych, nie przyniosa

trwaych owoców. Jedynym w tj porze godnym buawy
wodzem zdawa si caemu sejmowi ksi Jeremi Winio-
wiecki, potrzeb czasu uniewinniony z przyjcia samowolnie

przez nieupowanion garstk rycerstwa narzuconj mu we
Lwowie wadzy hetmaskiój, skoro ta garstka bya wówczas

jedyn obron Rzeczypospolitej. Mylc wic raczj o uka-

raniu ni przywróceniu zbiegych z pod Pilawiec regimen-

tarzów, nieprzystajc na przydanie we Lwowie dawnego re-

gimentarza Ostroroga za spóluika ksiecia Jeremiemu,

umylili „wszyscy" uzna ksiecia wodzem naczelnym i na

posiedzeniu w dniu 13ym b. m. dopeniono tego aktu za

przyzwoleniem powszechnem, z wyjtkiem jednego kontra-

dycenta, wojewody bracawskiego Kisiela. Przypomniawszy

sobie za ow przez ksiecia Winiowieckiego w obozie na

Czohaskiej dolinie rzucon mu w oczy straszn potwarz

zaprzedania si za 90,000 talarów Chmielnickiemu i de-
nia za pomoc 80,000 Tatarów do posicia tronu polskie-

go, zrozumiemy niestety teraniejsz w Kisielu mciw
ch obalenia powszechnej zgody nie do silnemi zarzuta-

mi, i 1000 onierza niema prawa obierania hetmanów, e
wyborem takim czyni si krzywd ogóowi nieobecnemu,

i e raczej o prdkiej nominacyi króla ni hetmanów my-

le naley. Jakie tylko przeciw Kisielowi coraz czciej

w tych czasach brzmiay haasy, taki jeden w obecnój chwili

przeciw jego potpieniu nadanej ksiciu Jeremiemu bua-
wy zagrzmia. Jakby przedgromowe wyki byskawiczne

godziy w wojewod jedne po drugich ,,haniebnie go szczy-

pice" strzaki zatrute, sówka zelywe, pene jadowitych

poaja i urga mu nazwami „szpieg Chmielnickiego'^,

przeniewierca uczynionym przeze obietnicom pokoju, gó-
wny sromu pilawieckiego sprawca. „Zahukany narecie,

musia przysta na uznanie zleconj ksiciu Jeremiemu

wadzy hetmaskiej, któr od wszelkij skazy uchroni pra-

gnc obydwa stany, ogosiy ksiecia wodzem przez ca
D%iea Karola Szajnochy Tom X. 10
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Rzeczpospolit obranym. Wyszed o tem nazajutrz uniwer-

sa do wojska i list do ietmana nowego, który w dniu ju-

trzejszym mia powtórnie by odczytanym. Wówczas je-

dnake, na wspólnem zebraniu obudwóch stanów w pitek

16go b. m., ju nie przeciwko Kisielowi a owszem prawdo-

podobnie za jego spraw, wybuch nowy haas w kole po-

selskiem, domagajcy si rzeczy przeciwnj powadze ksi-

cia Winiowieckiego lecz zgodnj z narodowym wstrtem

ku wszelkiemu jedynowadztwu, t. j. wodza drugiego i oso-

bnego do listu. Zwaszcza Kisiel przemawia za tem gor-

liwie, domagajc si usilnie dwóch równój wadzy hetma-

nów, którzyby obaj przysig zoy musieli. Najgodniej-

szym drugiej buawy zdawa si wszystkim Jdrzój Firlój

kasztelan bezki, m wielkich rycerskich cnót, wielkich

zasug i dowiadcze wojennych, zkd zarówno w obozie

znany jak i u dworu, gdzie król Wadysaw nierzadko w ry-

cerskich koach z niezwyczajnem mawia o nim uznaniem.

On te jeszcze w penem zgromadzeniu dzisiejszem, dnia

l6go b. m. uczczony zosta drug buaw i postanowieniem

przesania mu osobno listu na wzór owego, który z nim

razem otrzyma mia ksi Jeremi. Jako zaraz nazajutrz

wysucha sejm poczonych obudwóch listów zgod po-

wszechn lecz z zwyczajnem w takim razie zakopotaniem,

jak intytulacy da odbiorcom listów w nadpisach. Przez

wzgld na hetmanów w ptach pogaskich wzbraniao bar-

dzo wielu dozwolenia ich tytuów komu innemu, a niewie-

dzc, czem je zastpi, wahano si midzy nazwami regent

lub rzdca wojska itp. Zatrudniy te wtpliwoci wynike-

mi z nich radami i sporami bez adnj w kocu konkluzyi

wiksz cz dwóch posiedze w dniach 17ym i 20ym b.

m., a tymczasem nadeszo sejmowi kilka listów z przestrasza-

jcemi wieciami o postpach Kozaków, o ich na dwudzie-

stomilow odlego zblieniu si ku Warszawie, o srogiem

przez nich spustoszeniu w tj odlegoci wielu miast i mia-

steczek. Wieci te odjy wszelk wag tak niedonie
przez sejm podejmowanym dotd usiowaniom wojennym,

prónym jego zabiegom o zbieranie ofiar na zacigi wojen-

ne i wybór wodzów dla wojsk nieistniejcych, razem stara-

niom do nicoci czczych marze wtym i adnego cienia
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obrony niezdolnych da narodowi. Natomiast powiodo si
tym wieciom skierowa wszystk szlacht sejmow ku prze-

mocnie w pojcia i pragnienia jej wnikajcemu rodkowi
zbawienniejszemu, spieszniejszj elekcyi króla nowego, któ-

ryby sam powag uskromi zdoa zbliajce si my nie-

przyjació. Ustay wic dary na wojsko i spory o tytu

wodzów, ksi Winiowiecki zachowa przybrane po swojj

nominacyi Iwowskij miano „hetman w. kor. na ten czas^',

a cinione koniecznoci ratowania si nowym królem sta-

ny sejmowe z znacznie mniejsz ochot do kontradykcyi,

a znacznie wiksz ni dotd pobaliwoci zachtom do

pospiechu poczy zajmowa si spraw elekcyi. Nie bra-

ko bowiem i do tj pory nieobojtnych deliberacyi o po-

trzebie lub zbytecznoci spiesznego wyboru króla, a nim

one pod spad temi dniami na sejm trwog kozack yw-
szym ponij rozgorzay pomieniem, godzi si i tym po-

cztkowym rozprawom suszniój ni owym niedoszym skad-

kom i wodzom chlubne wspomnienie.

Ju w propozycyi arcybiskupiej przed dni dziesitkiem

syszelimy pierwsze upomnienie do niezwocznej elekcyi,

na które przez kilka nastpnych dni mieli w obecnoci po-

sów odpowiada najpierwej senatorowie duchowni, po któ-

rych wieccy, poczem nastpiy obrady stanu rycerskiego

tj samej treci we wasnj izbie. Zawizaa si tym spo-

sobem przeszo piciotygodniowa, a tem samem cay prawie

sejm zapeniajca rozprawa ebudwóch stanów o nowym kró-

lu, bardzo leniwo i opornie w swojj pierwszj poowie a
do nadmienionych wyj trwóg Kozackich toczona, bardzo

niemiao przez doradzców spiesznj elekcyi, zuchwale i zwy-

cizko przez stronników zwleczenia wyboru popierana. W rz-
dzie pierwszych dawali swoje wota z kolei nazajutrz po

propozycyi naprzód biskup kujawski Gniewosz, po nim bi-

skup chemiski i podkanclerzy kor. Jdrzj Leszczyski,

doradca wcale spiesznj elekcyi, bo ju za dwa tygodnie

przypa majcej. Dnia 12go padziernika wotowa zgrzy-

biay marszaek w. kor. Opaliski, nazajutrz marszaek iz-

by poselskij Obuchowicz, w dniu nastpnym zabierao gos
niezwyczajnie wielu senatorów i posów. W dniu 17ym

i 19ym b. m. przemawiali Jan Szlichtyng, sdzia wschow-
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ski i po raz drugi marszaek poselski Obuchowicz z kilku

senatorami. Najwiksze wraenie podarzyo si odnie we

wtorek, 13 b. ui. generaowi wielkopolskiemu Leszczy.uskie-

mu wymownym gosem o skaraniu Polski odjciem rozumu

starcom, serca modziecom, czemu jedynie jak najrychlj

wrócona ojczynie gowa, król nowy, zaradzi zdoa— kan-

clerzowi w. kor. Ossoliskiemu skarg na powszechn znie-

wieciao panów i szlachty, z którj podobnie szybki wy-

bór rycerskiego króla mógby ich zbudzi. Przybye w dniu

21ym b. m. od pozostaych szcztków wojska poselstwo do-

magao si midzy innemi od sejmu spiesznj elekcyi, „któ-

re Pan Bóg po wieem za grzechy nasze rozgromieniu

wojsk naszych, czego zreszt tak wiele przykadów w dzie-

jach, okae nam po dawnemu ask i pomoc, dajc nam
króla, wodza nowego." Przeciwnicy nagj elekcyi mieli

cae poselstwo to za zmylone, a jego przewodnik i orator,

ów sprawca ucieczki pilawieckij a za lat 4 infamis i ba-

nita z ojczyzny, dzisiejszy krajczy królowj Hieronim Ra-

dziejowski, by w ich oczach samozwacem bezwstydnym.

Publicznie, w kole sejmowem, zaczy takie przeciwne

popiechowi wyboru zdania odzywa si nieco pónij od

zda przychylnych, obudzone wanie doradzeniem popie-

chu. Obudziy si za gównie w gronie posów województw

zachodnij Polski i caj litewskij poowy sejmu, z której

porodka przemówi najpierwj, w dniu 17ym b. m. jeden

z najznamienitszych mów stanu i obroców swojj pro-

wincyi, podkanclerzy W. Ksistwa Litewskiego, Lew Kazi-

mierz Sapieha, chwalony na obudwóch sejmach w obecnym

roku, i trzema tysicami swego zacigu skuteczniejsz

obron dawa granicom Litwy, ni obaj hetmanowie:Z caem
swojem wojskiem litewskiem. Przyspieszaniu jednak elek-

cyi sprzeciwi si podkanclerzy arliwie wraz z inn Litw,

mniemajc rzecz niechwalebn obiera króla nie w swoim

czasie, osobliwie w nieobecnoci panów litewskich. Niektó-

rzy w tem niebezpieczestwie nie mogliby stan w por
na placu elektoralnym. Nastpnj sessyi poniedziakowej,

w dniu 19ym b. m. jak i poprzednie w penem zebraniu

obudwóch stanów odbytj, jeszcze gorcj kontradykowano

radom pospiechu. Za wystpieniem marszaka poselskiego
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i niektórych senatorów z rad w tym duchu zniecierpliwio-

ne koo przeciwne zerwao si tumnie do wyjcia, tylko

zaklinajcym do pozostania gosem wojewody bracawskiego

wstrzymane. „W dwie czci podzielona jest Rzeczpospo-

lita"—zabrzmiao po sali z ust Kisielowych —
,
jedna niet-

knita od nieprzyjació, druga utrapiona wszelkiemi plaga-

mi wojny: tamtj nie zaley na przyspieszeniu elekcyi i nie

chce skróci jj czasu; my za ucinici musimy koniecznie

podwign nieszczcie nasze, i jeli woli waszój nie zgo-

dzicie z nasz potrzeb, sami bez was o elekcyi radzi b-
dziemy.'*—Powstao na to oburzenie powszechne, podkomo-

rzy róaski Potrykowski nazwa mow Kisiela imperator-

sk i dyktatorsk a gdy wojewoda pocz si z nij unie-

winnia, posowie rzucili si hurmem „na dó'' do swojj

izby, poczem i senatorowie rozprószyli si z sali.

Za powrotem koa poselskiego do izby ponowi mar-

szaek po raz który swoje wezwanie do obrad nad spiesz-

niejsz elekcy, posowie ponowili swoje przeciw temu za-

rzuty. Najmocnij uderzyo przyjació rychoci przypusz-

czenie, i w razie przedwczesnego wyboru króla przez jedn
cz braci sejmowój mogaby druga, pónij przybya
obra króla drugiego a ten moe byby nawet waniejszym.

Nie mogc rozwiza tj wtpliwoci, rozpuci „dyrektor"

poselsk izb, aby j nazajutrz, we wtorek 20 b. m. zgro-

madzi do obrad równie spornych lecz nierównie smutniej-

szych. Nadbiega bowiem dnia wczorajszego pogoska o zdo-

bytym i ród najdzikszych gwatów zburzonym przez Koza-

ków Brzeciu litewskim, przy wiadomem ju obleniu Lwo-

wa przez Chmielnickiego i Tatarów z poudnia, drugiem

jednoczenie brzemieniu nieszcz od strony wschodniej,

o ca poow odlegoci lwowskiej bliszem polu elekcyj-

nemu. Zwiastowa t straszn nowin posom, kolega ich

Wilanowski, pose brzesko-litewski, bdcy oraz „sug*^
dworu marszaka w. lit., Aleksandra ksicia Radziwia
i podobnie chlebodawcy swojemu gorliwym stronnikiem

spiesznj elekcyi. W charakterze posa brzeskiego czu on

tem bolenij t klsk, a poczytujc j gównie skutkiem

ocigania wyboru króla, uy tej sposobnoci do gwatowne-

go uderzenia na swoich przeciwników w sprawie elekcyi.
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„Sualcami za myto, jurgieltnikami jestecie" woa z za-

paem— „którzy naduywacie gosu wolnego, aby nowemu
królowi jakuajduj opóni drog§ do tronu".—Na co z obu-

rzeniem pisarz mudzki Stankiewicz: ,,Nie nam obrocom
swobód ojczystych, godzi si nazwa sualców paskich, lecz

sobie samemu, sualcowi za myto, jurgieltnikowi, który po-

lewk pask wyjadasz.^'

Jeszcze srosz burz, zawrzao posiedzenie jutrzejsze,

w dniu 21go b. m. Wywoa j znany nam z tylu innych

najsuszniejszych podejrze przewodnik owego poselstwa od

resztek wojska, starosta omyski Radziejowski, w tj wa-
nie chwili cigany ze Lwowa nie ju nowem podejrzeniem

lecz pozwem obywatelki Iwowskij Grajewskiej, w którym

ona oskara go przed sejmem teraniejszym o zupienie jój

w wasnym domu ze znacznj sumy, a któremu jedynie na-

wa waniejszych spraw sejmowych niepami i bezkarno
zapewni zdoa. Na posiedzeniu dzisiejszem uzna on za

rzecz godo swego patryotyzmu wystpi z gonem upo-

mnieniem do przynaglania elekcyi, zakoczonem sowami:

„wiadcz si Bogiem, e zguba nasza nastpuje; wszyscy

zginiemy, jeli gowy nie bdzie". Wówczas na zapytanie

marszaka Obucbowicza podniós gos stolnik litewski i ko-

misarz wojskowy, Wincenty Korwin Gsiewski.*) ,,Nie po-

dobna rzecz aby jedna gowa choby bya dyamentowa, mo-

*) w nieocenionym dziele X. Niesieckiego zwie si ten wojen-

nymi czynami i straszn od swoich mierci synny w póniejszych la-

tach hetman polny i podskarbi W. Ks. litewskiego z caym rodem swo-

im Gosiewskim nie Gsiewskim. Sprzeciwia si to wszystkim

autentycznym wiadectwom, a mianowicie wasnym podpisom hetmana

w Suffragiach na eleRcy Jana Kazimierza i w kilku znanych nam

listach, jednostajnemu brzmieniu jego nazwiska we wszystkich wymie-

niajcych je konstytucyach sejmowych, we wszystkich opisach dziejów

i pamitnikach ówczesnych, gdzie wszdzie bez wyjtku Gsiewski.
Tak wic brzmiao tem niewtpliwiej nazwisko naszego wojownika, i
sam ks. Niesiecki w swoim spisie hetmanów polnych, podskarbiów i mar-

szaków izby poselskiej, zwie naszego Wincentego Gsiewskim,
Zreszt jak nazwisko zmianie ulego, tak i herb nowy nadao dzieo

Niesieckiego domowi, liczc go do 1 e p o w r o n ó w, gdy sami G-
siewscy pisali si Korwinami.
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ga uas ratowa i temu tyranowi (Chmielnickiemu) oprze
si, adn miar tedy nie pozwalam na skrócenie cza^ju

elekcyi. Mam po sobie prawo, tego broni, i nie dopuszcz

ekskludowa tak wiele województw nieprzytomnych od tj

ozdoby wolnoci".—„I lubo rumor powsta"— koczy kan-

clerz Hadziwi w swoich pamitnikach relacy sesyi dzi-

siejszj — ,,wspomoony jednak od drugich nieprzeomany

sta. Dyrektor tedy upraszajc, aby uporu swego odst-

pili, odoy t dysputacy na dzie jutrzejszy.*'—Dopiero

na tj jutrzejszej „dysputacyi" zajaniaa pomylniej sza

gwiazda sprawie elekcyi. Przybyli do izby z poselstwem

dwaj kasztelani, Stanisaw Koniecpolski sieradzki i Zbi-

gniew Gorajski chemski, donoszc urzdowo o strasznych

spustoszeniach Kozaków okoo Brzecia a Tatarów w oko-

licach Leajska. Jeszcze tej samj sesyi oddany zosta mar-

szakowi izby list od starosty grabowleckiego, Sarbiewskie-

go, brata poety, na przeszorocznym sejmie podobnie pia-

stuna laski poselskiej, dzi podjazdowo ucierajcego si

z Kozakami, których czemkolwiek od Warszawy powstrzy-

ma radzi

adne rady i zaklcia stronników blizkij intronizacyi

nie mogy tak wiele serc przeciwnych pojedna z chci
skoczenia raz bezkrólewia jak te oba upomnienia zowro-

gie. „Czemkolwiek powstrzyma od Warszawy' — czeme

innem jeli nie nowym królem i nowem wojskiem? królem

od wojska wspartym, wojskiem w królu najdzielniejszego

z wodzów i hetmanów majcem? Ju od pocztków sejmu,

od zalecania tych obudwóch potrzeb w propozycyi arcybi-

skupij, starano si uczyni zado obudwom, ale dziao

si to dotd nader mdo i niesfornie. Cigem kontrady-

kowaniem przeszkodzono oddaniu komukolwiek korony.

Teraz wic po odczytaniu listu starosty grabowieckie-

go, gdy marszaek koa rycerskiego wniós, iby skróci

elekcy, zamilkli wszyscy, którzy si dawnij temu sprzeci-

wiali i jednomylnie naznaczono dzie 4go listopada na no-

minacy króla, za dnia 6go listopada wszystkie ju tego

sejmu czynnoci miay by zamknite.

Po zaatwieniu tj kwestyi poczto znowu radzi o bez-

pieczestwie Rzeczypospolitj. Narada ta bya tak burzli-
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wa, e marszaek koa nie widzia innego sposobu uago-

dzenia umysów spierajcych si stronnictw jak tylko zam-

kniciem posiedzenia dnia tego, chocia jeszcze byo do
wczenie.

Po obraniu regimentarzów mianowicie Jeremiego Wi-

szniowieckiego, wojewody ruskiego na miejsce wielkiego

hetmana, za Jdrzeja Firleja, wojewody bezkiego na miej-

sce hetmana polnego, i wysaniu do nich listów oznajmu-

jcych, po wydaniu uniwersau do tych, którzy w zacigu

bdc do obozu nie doszli, w kadym punkcie, którego si

tknito bya niezgoda. Co atoli w obradach tych najwicój

razio, to ta okoliczno, e kwestye sporne, które ju za-

atwiono, raz pora si ponij wznawiay i nie mona by-

o przyj z niemi do adu. Marszaek koa wniós dnia

23go padziernika, iby si zajto oznaczeniem liczby woj-

ska, gdy jako krawiec musi najpierw wzi miar nim si

do krajania materyi zabierze, tak te trzeba nam najprzód

wiedzie liczb wojska, aby opatrze dla niego wczenie od-

powiednie fundusze. Gdy si nad tem duszy czas nara-

dzano, wystpi nagle z innym wnioskiem Potrykowski,

podkomorzy róaski, aby ubiegajcy si o koron obaj kró-

lewice z pod Warszawy o dwie mile ustpili, bo tak prawo

kae, a przytomno ich pod bokiem sejmujcych wolnej

elekcyi ublia. Innego zdania w tj mierze byli senatoro-

wie. Wysany od nich raz i drugi z sekretarzem referen-

darz koronny Zaleski prosi aby w takij potrzebie, prawo

uchylajc, królewice w Warszawie mieszkali dla wikszego

bezpieczestwa. Zarazem oznajmi, e senatorowie skania-

j si do yczenia posów dawnij im oznajmionego i na-

dworne chorgwie swoje na potrzeb publiczn oddadz, byle

te i oni ze swój strony deklarowali si wspomódz Rzecz-

pospolit. Podzikowa dyrektor senatowi. Po odejciu

tych posów czytany by list starosty lubelskiego o niebez-

pieczestwach koo Lublina, a ta wiadomo wraz z podo-

bnemi z innych stron nadlatujcemi wieciami nieszczli-

wemi sprawia wielki popoch. Jedni gotowali si do po-

dróy, gotowsi ju nawet wozy, skuty i dubasy z rzeczami

wyprawiali; w kole wszake radzono miao nad sposobami

obrony i daway si sysze przysigi i zaklcia „e si do
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gard nie odstpimy". Posiedzenie trwao do wieczora;

w kocu czytan, bya asekuracya grafowi Magnusowi na

100,000 zotycti poyczonyci Ilzeczypospolitj.

Na posiedzeniu nastpnem dopiero uskuteczniono obli-

czenie wojska przez dyrektora dniem pierwj zaproponowa-

ne. Deklaroway si województwa te, które jeszcze przez

nieprzyjaciela nie byy spustoszone i okazao si, e ogó
wojska uchwalonego czyli tak zwanych subsydyów okoo
20,000 ludzi wynosi.

Przerwa obrady dzie niedzielny 25go padziernika,

w którym to dniu zarazem uroczysto w. Stanisawa Kost-

ki przypada. Posiedzenia wprawdzie nie byo, przecie y-
wo wszystkich zaprztay sprawy publiczne. Zrana ród
naboestwa wystpi z kazaniem ksidz Pigowski. Do-

brawszy tekst stosowny z ewangelii, habe palientiam super

me et omnia reddam tlbi^ zaoy sobie okaza jakich to

szafarzów Rzeczypospolitj w tych nieszczliwych czasach

potrzeba. Wywodzi wic, e do kierowania sprawami pu-

blicznemi potrzeba dzi takich styrowników, którzyby si
zbytnie nie ubezpieczali i nie dali uwie zarozumiaoci,

ale zawsze z obaw pewn do czynów przystpowali. Cu-

dnym uznali wszyscy ten jego wywód i zewszd obsypano

go pochwaami. Po naboestwie zajto si 'pogodzeniem

królewiców srodze midzy sob powanionych. Z licznej

niegdy Zygmunta III rodziny, jak to ju wyj nadmieni-

limy, dwóch ich tylko dzi byo: Jaii Kazimierz i Karol

Ferdynand, obaj dojrzali wiekiem i dz osignienia tronu

zapaleni. Niepospolite wzgldy silnie za Kazimierzem prze-

mawiay. Starszy wiekiem mia ju sposobno okazania

rycerskiego ducha i pooy zasugi w wojnie moskiewskiej.

Zdobi go te tytu króla szwedzkiego przypady mu po

Wadysawie, a nie by bez pewnych dla Rzeczypospolitój

korzyci: zrzeczeniem si bowiem tytuu tego przez Kazi-

mierza jako jój króla, moga ona korzystne zawrze ze

Szwecy przymierze i na dugi czas zapewni sobie pokój

z tój strony. Za Kazimierzem odzyway si te przychylnie

niektóre dwory ssiednie mianowicie cesarz niemiecki i król

francuzki, nakoniec Krystyna, królowa szwedzka, a w kraju
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popierao wybór jego wielu senatorów i szlachty, szczególniej

Litwa caa i Ru z Chinieluickim na czele. Nie by bez za-

let i Karol: pobony, ludzki i hojny atwo sobie serca uj-

mowa; mia te w kraju zasugi, w tej bowiem vvanie

wojnie walczyo 900 onierza uzbrojonego jego nakadem;
sam on atoli nigdy boju nie widzia. Im janij dostrzega

w tej mierze wyszo brata swego nad sob, tym gortsz
zapala si dz osiguienia przed nim korony i zewszd
garn do siebie stronników. Mieszkajc w Jabonnój nie-

daleko Warszawy wzniós nad Wis obok paacu swego

gospod dzie i noc otworem stojc dla szlachty, gdzie

kady go zuachodzi bezpatnie wszelkie wygody i tak

hojnie raczony by przez waciciela, e ogó tego rodzaju

wydatków na milion dwiecie zotych obliczano. Jako mia
on silnych tak midzy panami jako i szlacht zwolenników,

którzy wybór jego z zapaem popierali, ale klska pilawie-

cka wielce ich w zapale tym ostudzia. Gorc wszake -
dz osignieuia tronu w nim samym nie podobna byo naraz

zniweczy. Ow^o rady i przedstawienia robione mu dnia

tego, nie byy wprawdzie przeze przyjte, utkwiy jednak

w jego umyle i wywary swój skutek w czasie póniej-

szym.

W dwóch dniach nastpnych obradowano nad zebra-

niem wojska i sposobami dostania pienidzy. Wysano uni-

wersay do rozproszeców, aby pod kar w 6ciu tygodniach

po tem wezwaniu gromadzili si do wojewody ruskiego

Wiszniowieckiego. Wybrano te deputatów, majcych ozna-

czy wiele wojska i jakij broni potrzeba. ród tych obrad

wszed ksidz Sarnowski proszc o audyency posowi Ka-

zimierza króia szwedzkiego. Poniewa nazajutrz dnia 28go

padziernika przypadao wito Szymona i Judy, za poro-

zumieniem si tedy z senatem wyznaczono dzie 29go pa-
dziernika na posuchanie temu posowi. W dniu wite-
cznym udali si znowu niektórzy z senatorów do Jabonnej,

siedziby królewica Karola, a gdy po uczcie wszcza si

mowa o elekcyi i wznowiono kwesty zrzeczenia si wspó-

zawodnictwa, wicekanclerz litewski Sapieha, nie bez zr-

cznoci do królewica zwracajc si, ozwa si ze zdaniem.
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e chwalebniej sza rzecz tworzy króla ni królem zosta.

I tym wszake razem jeszcze królewic nie da si odwie
od swego postanowienia.

Posiedzenie z dnia 29go padziernika zajte byo gó-
wnie suchaniem poselstwa Kazimierza, króla szwedzkiego.

Sprawowa je Jerzy Tyszkiewicz, biskup mudzki, a towa-

rzyszyli mu: Krzysztof Koniecpolski bezki, Stanisaw War-
szycki mazowiecki wojewodowie, Lubomirski koniuszy ko-

ronny, Naruszewicz referendarz litewski, Gbicki krajczy

koronny, Aleksander Koniecpolski koronny. Lubiski sie-

radzki, chorowie, Sieniawski starosta lwowski i Tomasz
Sapieha pokojowy królewski. Orszak ten poprzedzony 300

jazdy stan na placu, na którym w dwóch pókrgach
zajli miejsce senat i szlachta. Stronnicy królewica Karola

niechtni byli temu posuchaniu i pod rónymi pozorami

mieszali porzdek, dobierajc sobie niby miejsca, jakoby dla

lepszego syszenia mowy. Pose odda najpierw list wierzy-

telny prymasowi, a po jego odczytaniu, gdy si wszystko

uciszyo przemówi w ten sposób: „Król szwedzki, Kazi-

mierz wielce ubolewa nad mierci najukochaszego brata

swego Wadysawa IV, osobliwie gdy widzi teraniejszy

opakany stan ojczyzny któr jako matk swoj prawdziwy

syn kocha. W tern smutnem pooeniu pomny na sowa, e
nie masz nic chwalebniejszego, nic zaszczytu iejszego dla

ksicia jak lito nad nieszczciami narodu, oznajmia on,

e jeliby nastpia wola Rzeczypospolitej i prawa ojczyste

upowaniy go ku temu, wystpiby natychmiast jako mci-

ciel krzywd narodu, jako wykonawca sprawiedliwoci, gotów

mienie sw^oje powici i krew swoj przela, aby ugasi

ten poar i skarci wrogów zuchwao. Wie bowiem jego

królewska mo, e pierwszym jest obowizkiem syna ko-

chajcego ojczyzno, iby zagroon j widzc, wszystko wa-

y, na wszelkie naraa si cierpienia, podobien pelika-

nowi, który krwi wasnych piersi karmi swoje pisklta. Do

tej gotowoci suenia Rzeczypospolitej jako swojj macie-

rzy, dodaje mu bodca dowiadczona narodu ku domowi

królewskiemu przychylno jakij jego królewska mo do-

td z przyjemnoci doznaje. Nie przychodzi on z obcego

wiata, ale domowy jest, ciao z ciaa, ko z koci królów
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naszych, którzy t Rzeczpospolit, tak wiele lat rzdzili.

Owiadcza swoj gotowo 'Rzeczypospolitej, w którój jest

zrodzon i wychowa, a do zasuenia si jj pobudzaj go

tak dawne jako i nowe przodków swoich zasugi w tj

Rzeczypospolitej pooone. Opuszcza Jagie pierwszego

i jego potomstwo, mija rodzica swego Zygmunta III pra-

wdziwego ojca ojczyzny, króla pobonego, askawego i ro-

stropnego. Nie spomina Wadysawa IV pierworodnego swe.

go brata i przedziwnych czynów jego, którego zwoki dotd
nie pogrzebione smutny nam widok przedstawiaj. Wiadomo

bowiem caemu chrzecijaskiemu wiatu jak ród ten chwa
bo mnoy, rozszerza swobody, wznosi szlachectwa za-

szczyty. Ani te tajne s owe przodków zasugi samemu
narodowi, który w jego królewskiej moci widzi swego spó-

obywatela. Nakoniec owiadcza król szwedzki przed Bogiem

i stanami narodu, e nie dum adn, lecz jedynie mioci
ojczyzny powodowany stara si o koron i bero w tem bez-

królewiu i wpisuje imi swoje midzy spóubiegajcych si,

upewniajc wszystkie stany, e w pomnoeniu wolnoci,

w zachowaniu publicznego pokoju, w skarceniu wszelkich

bezprawiów i naduy, i w ogólnoci w przywizaniu do

ojczyzny nikomu wyprzedzi si nie da. T ch swoj ska-

da jego królewska mo najpierw pod wol i rozporzdz*

nie Boga który daje królom i odbiera korony, potem pod

wolne gosy panów i zgromadzonej tu szlachty obojga na-

rodów." Po tój mowie tak prymas jako i marszaek koa
poselskiego ozwali si z pochwaami cnót króla, odpowied

sam do objawienia woli wszystkich odkadajc.

Upywa ju czwarty tydzie obrad, i tylko kilka dni

obradujcych od terminu do zamknicia elekcyi przeznaczo-

nego oddzielao, a zaatwienie spraw pilniejszych wloko si

powoli i mnóstwo jeszcze zostawao do zrobienia. Otwiera-

jc tedy marszaek koa posiedzenie dnia 30go padziernika

zagai je przedstawieniem, e o rzeczach najpotrzebnieszych

dla kraju, mianowicie: o obronie, o pienidzach i o ludziach

tak opieszale radzimy, jakoby we dwóchset mil od nas by
nieprzyjaciel, a deputacya którmy od kilkunastu dni po-

stanowili, tak idzie, e o nij adnj wiadomoci nie mamy,

nie tylko czy co ju uradzia, ale nawet czy zasiadaa do
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obrad. Na owiadczenie chorego brzeskiego, e deputaci

odbyli dotd dwa tylko posiedzenia, a wina tego ciy
gównie na senatorach, którzy si nie zjedaj, posano do

senatorów z prob, iby odtd powinnoci na si woonj
pilnij zado czynili. Nastpio posuchanie posa Królowj

szwedzkiój Kanterstroma. W licie swoim, który publicznie

czytano, radzia królowa pokój, a przedewszystkiem usuni-

cie przeszkody ku temu, zrzeczeniem si tytuu króla szwedz-

kiego, obudwóch za królewiców na tron zalecaa. Odpra-

wowaa si potem legacya przez Widmana od ksicia
kurlandzkiego, który owiadczy swoj kondolency nad

nieszczciami Rzeczypospolitój, i yczenia szczliwj ele-

kcyi. Po krótkich jeszcze nad sposobami obrony kraju za-

stanowieniach i sporach niejakich zakoczya posiedzenie

dnia tego wiadomo przez Michaowskiego, stolnika róa-
skiego obradujcym udzielona, e Chmielnicki w 40,000

komunika idzie wprost ku Warszawie, gdzie we rod lub

czwartek spodziewa si go mona.
Jak dzie ten spez w najwikszej czci na posu-

chaniu posów królowej szwedzkij i ksicia kurlandzkiego,

tak nastpnego dnia posiedzenie zajte byo gównie posu-

chaniem nuncyusza papieskiego Jana de Torres *). Marsza-

ek koa poselskiego i ksi Albrecht Radziwi na czele

swoich chorgwi dodali orszakowi jego wietnoci, a poso-

wie francuzcy przysuyli si karetami. Wprowadzony w pó-

kola przez senatorów i szlacht utworzone odda prymasowi

od papiea dwa listy: jeden do senatu, drugi do szlachty.

Osnow listów stanowio upomnienie do zgody i zalecenie

obu królewiców do tronu, jako tych, którzy z dobrze za-

suonego rodu Jagieów pochodz. Na co tak prymas jak

i marszaek stosownie i z godnoci odpowiedzieli. Po sko-

czonem posuchaniu dzikowa marszaek podkanclerzemu

*) Id tu za dyaryuszem Albrechta Radziwia, który posucha-

nie nuncyusza pod dniem 3 Igo padziernika kadzie. W dyaryuszu sej-

mu elekcyjnego zamieszczony w Ksidze pomitniczej Jakóba Micha-

owskiego na str. 219 i dalszych tak pos' chanie nuncyusza jak wszyst-

ko co si na teme posiedzeniu odbywao, zapisane jest pod dniem 5go

listopada
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litewskiemu, e 3000 onierza kosztem wasnym wysta-

wiwszy wielkie ksistwo litewskie od najazdu nieprzyjaciel-

skiego ochroni. Wzruszony tern publicznem podzikowaniem

kanclerz oznajmi, e gotów jest nietylko cae mienie, ale

i ycie swoje odda na obron ojczyzny. Przedstawia po-

tem referendarz koronny, e na utrzymanie 30,000 onierza

8 kontrybucyj nie wystarczy. Wzywano wic Litw, aby

w tej mierze koronie dopomoga; ale si wymówia swojemi

potrzebami.

Po uroczystoci wszystkich witych w dzie niedziel-

ny przypadj, w czasie którj ksidz Pigowski kanonik

poznaski znowu ze wietnem do spraw publicznych zasto-

sowanem kazaniem wystpi, otworzy marszaek dnia 2go

listopada posiedzenie wezwaniem, iby przystpiono do

paktów konwentów. Województwa zniesione i te, które naj-

blisze byy niebezpieczestwa, zaday iby pierwj obro-

na bya p(, stanowiona. Wzito wic pod obrady ten przed-

miot i po niejakich sporach poczto zgodnie uchwala, e
województwa stawi maj ludzi, tyle co przedtem, wnosi
do skarbu w przecigu dwóch tygodni kwot dwojgu po-

dymnemu odpowiedni i gotowe by do pospolitego rusze-

nia. W pó posiedzenia wszed Jan Kazimierz Krasiski,

wojewoda pocki, proszc o audyency dla posów króle-

wica Karola. Podobna proba nadesza od posów króla

francuzkiego i ksicia najburskiego, na które stosowne dauo

odpowiedzi, wyznaczajc dzie jutrzejszy na te posucha-

nia. Na posiedzeniu tedy dnia 3go listopada koczono naj-

pierw uchway województw co do obrony i wszystkie nie-

mal zgodne byy z tem co dnia poprzedniego ustanowiono.

W tem dano zna, e posowie królewica Karola jad.

Przyjo ich pod goem niebem koo rycerskie z senatem

poczone. Skadali je pod przewodnictwem Stanisawa z Ka-

linowy Zarby, biskupa kijowskiego, sami prawie koronia-

rze i maopolanie, aden za Litwin poselstwa tego podj
si nie chcia, a chocia na licie posów wymienione byo
imi chorego mozyrskiego, Chodkiewicza, ten jednake

nie przyby. Po oddaniu prymasowi listów wierzytelnych

i ich odczytaniu zabra gos biskup Kijowski starajc si
jak najbardzij zaleci swego kandydata: rozwiód si z po-



DWA LATA DZIEJÓW NASZYCH. ló9

chwaami Wadysawa, wyliczy pikne przymioty Karola,

podniós nadewszystko zasug jego w wysaniu na t woj-

n swoim kosztem 900 ludu ognistego, a w kocu oznajmi,

e królowie chce teraz wystawi na obron Rzeczypospoli-

tej 10 tysiczne wojsko i takowe przez pó roku utrzymy-

wa swoim kosztem. Gdy atoli dla wikszego tój ofiary pod-

niesienia doda, e ksi chce sam na czele wojska wyru-

szy przeciw niedrzyjacielowi i albo zwyciy lub zgin,
na te sowa prawie si wszyscy rozmiali wiedzc, e kró-

lewic by wychowany raczj do naboestwa a nie do

wojny.

Po odejciu tych posów zwróci na siebie uwag po-

wszechn wojewoda ruski, wielki regimentarz, Jeremi Wi-

szniowiecki. Zdawszy on obóz pod Zamociem na margrabi

Myszkowskiego i Grodzickiego pospieszy na sejm. Wanie
dnia 3go listopada w licznój asystencyi do Warszawy przy-

bywszy stan w zamku królewskim, odda cze zwokom
Wadysawa, powita królow i uda si na pole elekcyi.

Tu stanwszy prosi o posuchanie aby zda spraw ze

swego przybycia. W rodek koa zapraszaa go szlachta dla

lepszego syszenia sów jego. Nie zdao si to zgadza

z godnoci senatorsk: obieca wic jutro stawi si w kole,

teraz za ku senatorom zwrócony zoy dziki za dane

sobie regimentarstwo najwysze, przedoy niebezpiecze-

stwo ojczyzny i da 60,000 wojska. Oznajmi nakoniec, e
nie przybywa bynajmnij aby miesza obrady, lecz chce

mie jedynie udzia w obieraniu króla wolnymi wszystkich

gosami. Wdzicznie odpowiedzia mu na to prymas, a nie-

bawem ujrzano zbliajcych si w licznym orszaku posów

francuzkich. Byli nimi Ludwik hrabia de Arpajon i Briggi;

zoyli od króla swego dwa listy: jeden do senatorów dru-

gi do szlachty i zgodnie te z treci tych listów przemó-

wi hr. Arpajon. Wynurzy ubolewanie nad mierci Wa-
dysawa; yczy pomylnego przeprowadzenia elekcyi, radzi

obra króla obeznanego dobrze z rzemiosem rycerskiem,

któryby niebezpieczestwom Rzeczypospolitej podoa, przy-

jaznego Francyi a wrogom ojczyzny strasznego. Te sowa

wymawiajc doda pose wyranie imi Kazimierza, króle-

wica starszego, chocia zamilczano je w listach królewskich.
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Nastpiy odpowiedzi prymasa i marszaka, jak zwykle rzecz

ca oddajc pod roztrzygnienie narodu.

Nazajutrz koczono najprzód deklaracye województw

co do obrony, i na jedno zgodzili si z dawniejszemi. Da-

no potem posuchanie posom ksicia najburskiego i ksi-

nej najburskiój infautki polskij, którzy w mowach swoich

zalecali midzy innemi, iby w elekcyi dano szczególn

baczno na krew królewsk. Po skouczonem posuchaniu

wezwa marszaek, iby przystpiono do sameje elekcyi,

gdy to jest dzie na to przeznaczony poprzedni ju uchwa-

. Chrzstowski, podsdek krakowski nalega, iby pier-

wej zaatwiono exorbitancye i pakta konwenta uoono, bez

których do wyboru króla przystpi nie mona. Zapyta
tedy marszaek, azali chc sucha sprawozdania wojewody

sandomirskiego, dlaczego wojsko tak zelywie ucieko. Po-

wsta spór o to czy ma zda spraw w samem kole rycer-

skiem lub te w poczeniu z senatem; nim atoli rozstrzy-

gnienie sporu nastpio, senatorowie tymczasem pojedynczo

rozeszli si. Musia tedy marszaek rzecz t na inny dzie
odoy.

Dnia 5 listopada wielka bya niepogoda i mao sej-

mujcych zeszo si. Marszaek wniós jeszcze raz przy-

stpowanie niezwoczne do sameje elekcyi, gdy zgod
powszechn postanowione byo, i dnia 4go mia ju by
król obrany a dnia 6go zakoczone wszystko co do elekcyi

naleao. Wszczy si wielkie spory, a gdy obradujcy,

jak powiada Albrecht Radziwi „wewntrz od Bachusa

a zewntrz od ddu byli polani" przeto woali na mar-

szaka sowami pisma witego: demitte populum^ rozpu
ludl i rad nie rad uczyni to marszaek.

Dnia nastpnego chocia tako z powodu niepogody

byo zebranie nieliczne niemnij jednak burzliwe. Wniós
marszaek aby czytane byy pakta konwenta dla uatwienia

elekcyi. Z gosów przeciwnych najmocnij ozwa si Chrz-
stowski podsdek krakowski, nastajc na to, iby najprzód

zaj si egzorbitancyami. Czytano potem w gos zeznania

jeców kozackich, a po ich odczytaniu Ostroróg Mikoaj,

podczaszy koronny, który by drugim wodzem wojska, uspra-

wiedliwia si i prosi aby jeli ma by wojsko ukarane,
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tedy niech pierwej zrobione bdzie rozpoznanie ledcze

i winni od niewinnych zostan odrónieni. Dano potem

posuchanie posom elektora brandeburskiego, którzy od-

dawszy listy obiecali 2000 onierza na potrzeb Rzeczy-

pospolitj. W kocu prosi prymas obradujcych, iby pa-

mitali, e termin na obranie króla wyznaczony upywa,

zaleca wic bra rycho pod rozwag pakta konwenta

i przystpowa do gosowania. A e ju zmierzcha poczy-

nao oznajmi senat, e lubo nie proszony, sam jednak

z wasnego popdu zczy si z braci szlacht, byle tylko

raz ju do rzeczy gównój, do obioru króla przystpi. Do
tej ze wszechmiar chwalebnj gorliwoci swojój doda po-

grók, e jeliby nie byli przez koo rycerskie przyjci

i mieli duj czas marnowa, tedy zao protest i rozja-

d si.

Zgodnie z tern co oznajmili, przyszli nazajutrz senato-

rowie sami do koa rycerskiego z takim pospiechem, e
dopiero póniej krzesa tam dla nich wnoszono. Zasiedli

te nie tym porzdkiem jak zwykle, lecz kady senator

przy swojem województwie. Prymas zabrawszy gos prosi,

iby przystpowano do obioru króla, zarczajc ze swojej

strony kapaskiem i biskupiem sowem, e mianowa go

pierwej nie bdzie, a yczeniom wszystkich zado si sta-

nie. Daremna bya ta ich gorliwo. Chocia bowiem ozwao
si w teje myli kilka wanych gosów poselskich, wi-
kszo jednak zbaczaa raz po raz do innych jjrzedmiotów.

Podnoszono wic to obron, to exorbitancye; uderzano na

starost omyskiego, zwalano gówn win nieszcz na

wodzów, sarkano na regimentarzów, a ród tego rozgwaru

da si sysze gos Potrykowskiego Walerego, podkomo«

rzego róaskiego, pod pozorem nieprzeciania ziomków

licznemi kontrybucyami wcale niedwuznacznie przemawia-

jcy za królewicem Karolem, ale by naganiony. Ku wie-

czorowi ju przyby biskup krakowski, tumaczc si, e
dla niesposobnego zdrowia na posiedzenia dawniej stawi

si nie móg, ale gdy oto dosza go wiadomo e Tatarzy

pal ju o dwie tylko mile od Sandomirza, przybywa wic
acz saby, i radzi szybkiem króla obraniem pooy tam
tym klskom. Zamykajc posiedzenie dnia tego marszaek

Dziel Karola Szajnochy T. X, 11
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zaklina wszystkich, aby, gdy z powodu dnia niedzielnego po-

siedzenia jutro nie bdzie, przynajmniej na poniedziakowem

posiedzeniu do elekcyi przystpiono.

Nadszed wreszcie 9go listopada. Posiedzenie otworzy

marszaek jjowtórzeniem proby, iby przystpowano do ele-

kcyi. Trojakie ozwny si zdania midzy obradujcymi. Je-

dni nalegali iby wprzód obron dostateczn obmylano:

na deklararye województw spuszcza si, zdaniem ich, nie

mona; onierz nie rycho bdzie zwoany; dwojgiem po-

dymuego nie wiele si wspomoem: w^ pospolitem ruszeniu

saba nadzieja. Drudzy byli za niezwocznem do elekcyi

jtrzystpowanieni. Inni nakoniec, a tych byo najwicej, -
dali iby pakta konwenta elekcy poprzedziy. To zdunie

przewayo. Aby za szybciej postpowano w tej uprzedniej

czynnoci, zgodzono si iby nie ukada nowych paktów

konwentów, ale czyta stare, a coby w nich zmieni za sto-

stosowne uznano, zda to na obrane ku temu deputaty

Nastpio wic czytanie i trutynowanie paktów konwentów

spoinie z senatorami, którzy o godzinie 3 weszli do koa
rycerskiego. Nie wiele ju dnia tego na czytanie zostawao,

a gdy prócz tego wszczynay si spory, i dusze nad po-

jedynczymi punktami rozprawiania, zaledwie wic kilka

l)ierwszych punktów jako tako na posiedzeniu tem zaa-

twiono. Z wikszym jeszcze oporem szy obrady nad dal-

szymi punktami. Raz po raz robiono jaki dodatek i wzna-

wiano spory które nie mao czasu zabieray. Tak zaraz lOgo

listopada poruszona kwestya rónowierców przeprowadzana

bya z tak zawzitoci, e na nij spezo niemal cae

dnia tego posiedzenie.

Dzie w. Marcina ligo listopada przyniós nie mae
w gównj czynnoci uatwienie. Zwykle zajmowtino sie

rozjemstwami w dniach witecznych; widziano wic dnia

tego wielu senatorów z kocioa udajcych si do króla

szwedzkiego. Do dugo trwaa u niego narada i uczta,

a wieczorem bieg wielkim pdem do Karola królewica Ka-

zimierz, dzikujc mu serdecznie za dowód braterskiego przy-

wizania. Ten bowiem ksi rady swoich przyjació usu-

chawszy, ustpi dzi wanie pretensyj swoich do tronu

Kazimierzowi jako bratu starszemu. Na\Yzajt lu t<:dy Kazi-
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mierz ustiipi mu ksistwa opolskiego i raciborskiego a oprócz

tego obieca mu wyjedna konsens na dwa opactwa. Ua-
twiaa si tedy coraz wicej droga do tronu Kazimierzowi,

zwaszcza e ju wczenij nadesza do Polski wiadomo,
i stary ksi siedmiogrodzki, Jerzy llakoczy, który syna

swego na tron polski forytowa, i mia tako midzy szlach-

tijj swoich stronników dnia ligo padziernika tego roku

umar.

Posiedzenie dnia 12go listopada rozpoczo si czyta-

niem listu Krystyny królowj szwedzkiej, która uzupenia-

jc niejako rzecz niedawno wyprawionego od siebie posel-

stwa wstawiaa si teraz listownie do stanów Rzeczypospo-

litej za obiorem I^ardmierza. Ledwie czytanie owo uko-
czono, NYytoczyy si na nowo róu orodne kwestye jakie od

pocztku przystpieniu do sameje elekcyi w drodze stawa-

y, i mimo uadchodzcyci raz po raz wiadomoci o coraz

wikszyci niebezpieczestwach od nieprzyjaciela popierane

byy ze wszelk gwatownoci. Nastawa tedy wojewoda

miski, iby rónowiercy w daniach swoich byli uspoko-

jeni; wojewoda woyski, iby ci, co przez kozactwo z ma-

jtków zostali wyzuci, wynagrodzenie u Rzeczypospolitj

znaleli. Gdy ród tych sporów donosi sekretarz wielki

w imieniu prymasa, e kozacy przedmiecie lubelskie opa-

nowah; chory brzeski piosi o pomoc i ochron dla woje-

wództwa brzeskiego; wojewoda ruski Wiszniowiecki Jere-

miasz oddaje list Chmielnickiego do Zamocian pisany i pro-

si o tak pomoc dla obrony tej twierdzy; tymczasem Ra-

dziejowski, starosta omyski wnosi rzecz swoj przed

obradujcych: e go sd kapturowy skaza na zapacenie

czternastu tysicy kilkuset zotych Grabiauce, które bez

adnego ku temu upowanienia gwatem mu wzi, i owiad-

cza, e do niczego nie przystpi i dopokd od wyroku tego

zwolniony nie bdzie. Gdy za sdziowie kapturowi przy

susznoci wyroku obstaj, spór toczy si a do wieczora

i bez rozstrzygnienia go sejmujcy si rozjedaj.

Troch pomylniój wypady obrady dnia 13go listopa-

da. Spraw starosty omyskiego po dugich sporach za-

atwiono. Sposób za w jaki j zaatwiono, z powodu za-

chorowania prymasa publikowany nie by. Nadeszy tym-
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czasem smutne z sandomierskiego i z lubelskiego o spu-

stoszeniach wiadomoci. Gdy Sandomierzanie i Lublinianie

co pr^dzj rzuci si do obrony radzili, inni popierali pa-

kta kou wenta. Trafi do przekonania wszystkich gos roz-

sdny Kisiela, wojewody bracawskiego, i wypada czempr-
dzj skoczy ju pakta konwenta i króla obrawszy z nim
razem do obrony przystpi. Poczynano ju umawia si
z rónowiercami. W tem nadjecha pose cesarski margra-

bia di Grana i dano mu posuchanie. Po zoeniu listów

wierzytelnych wystpi z mow: w nij wyrazi najprzód

w imieniu monarchy swego ubolewanie nad mierci Wa-
dysawa i smutnym stanem Rzeczypospolitej, potem zaleca

do tronu Kazimierza jako starszego z pozostaych braci

królewskich. Nastpia zwyka w takich razach odpowied
od senatu i koa rycerskiego. Po odejciu posa czytano

niepocieszne nowiny, e chorgwie narodowe z Beza i Hru-
bieszowa wypdzone zostay. Z tego powodu zabrawszy

gos kanclerz koronny Jerzy Ossoliski przed zamkniciem

posiedzenia, zaklina na wszystko, iby nietylko eksorbitan-

cye ale nawet i pakta konwenta na bok odoywszy zgo-

dzili si obradujcy na to, e jutro do elekcyi przystpi,

bo tym sposobem i obrona w przytomnoci króla skutecz-

niejsza bdzie i mocniej wszystko si postanowi.

Dnia 14go listopada roztrzsano dalj pakta konwen-

ta i przysza kolej na dania rónowierców, które przez

deputatów ju uoone odczytywano. Wolno wykonywa-

nia obrzdów religijnych w koronie i Litwie przez wszyst-

kich innych rónowiercom przyznana znalaza mocny opór

u Mazowszan, którzy zasaniali si wycznymi w tj mierze

swoimi przywilejami. ród tych rozpraw wszed ksidz

Rakowski, kanclerz królewica Karola i odda w rce sekre-

tarza wielkiego list swego ksicia z Jabonny dnia 13go

listopada pisany, w którym oznajmia, e ustpuje od spóu-

biegania si o koron, na korzy brata swego Kazimierza,

nie zmieniajc atoli przywizania swego do ojczyzny, na

którj obron 800 onierza od siebie posa przyrzeka.

Zrobio to dobre wraenie na wikszoci obradujcych

i chciano zoy ksiciu szczególne podzikowanie; znalaz

si atoli jeden z posów, ów znany ju naszym czytelnikom
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Z haaliwoci swojj Potrykowski Walery, podkomorzy ró-

aski, który w tym szlachetnym czynie królewica widzia

uszczuplenie wolnoci w wyborze króla, i skoczyo si tyl-

ko na prostej, grzecznój na list ksicia odpowiedzi. Wnet
wrócono wawo do kwestyi o rónowiercach, i ledwie ku

wieczorowi j zaatwiono. Zgodzono si na to, iby zosta-

o tak jak dawne prawa mie chciay. Na samem zamkni-
ciu posiedzenia nadeszy nowiny, e obleni w Zamociu
soli, chleba i piwa nie maj. Chmielnicki stoi tam na cze-

le ogromnej armii; chorgwie narodowe, których byo po

rónych miejscach kilkanacie umkny si przed nieprzyja-

cielem ku Wile.

W niedziel dnia 15go listopada nadesza wiadomo,
e Kobry wycinano i chorgiew Gsiewskiego. stolnika

ksistwa litewskiego na stanowisku tame bdc. Miao
by posiedzenie jeszcze dnia tego w izbie poselskij, ale je

do jutra odoono.
Kiedy ju spór z rónowiercami wszyscy za skoczony

uwaali, a dnia 16 listopada marszaek posiedzenie otwie-

rajc wezwa do rychego koczenia paktów konwentów, a
oto odzywaj si rónowiercy, e na wyjtkowo Mazowsza

nie pozwalaj. Oburzyli si na to wszyscy, a Jerzy Osso-

liski kanclerz koronny gos zabrawszy rzek: ,,Z modych
lat w usugi Rzeczypospolitej wstpiwszy, nauczyem si,

i co si dzi podobao tego pernoctata znie nie moga.
Wczoraj zgodzilicie si z ksistwem mazowieckiem, dzi

ju rwa tj zgody nie moecie". Józef Klonowski kaszte-

lan witebski oznajmia, i za nieprzyjaciela ojczyzny chce

mie tego, któryby chcia odwlec elekcy. To i drudzy

oznajmili. Nic to wszake nie pomogo. Do waciwych
dysydentów przyczyli si i Aryanie ze swojemi domaga-

niami. Spór toczy si coraz zawziciej a Janusz Radzi-

wi, hetman polny litewski oznajmi, e adn miar wy-

jtkowoci Mazowsza nie dopuci „bo gdy nas (powiada)

caa Rzeczpospolita przyjmuje do ona braterskiej mioci,

za co ma nas odtrca jedno województwo?" Koryciski

Adam, starosta owicimski przypomnia, e wedug prawa

nastpuje jutro ostatnia konkluzya sejmu, którego tak on,

jak i cae ksistwo litewskie ani na godzin jedn przedu-
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y nie pozwoli. yczy wic aby spory porzuci, koczy
natychmiast pakta konwenta i przystpowa do gosowania

na króla. Potem za za porednictwem deputatów uoy
z posami królewskimi drugie pakta osoby samego króla

dotyczce. Na tych sporach zeszed dzie cay bez sta-

nowczego kwestyi spornój rozstrzygnienia.

Na dzie 7go listopada jako obiorowi króla przezna-

czony kazali panowie pukom swoim prywatnym, które pod

chorgwiami rozwitemi dotychczas o kilka mil od Warsza-

wy stay, zemkn si pod sam plac elckcyi. Zrobio to

wielk wrzaw midzy szlacht, która widziaa w tem za-

mach na wolno gosów szlacheckich. Wrzaw o to roz-

jioczo si posiedzenie dzisiejsze. Oburzenie wzroso do

tego stopnia, e kilku posów, a miedzy nimi Chrzstowski,

podsdek krakowski chwycili za bro owiadczajc, i wol
raczej zgin natychmiast ni da sobie wydrze z rk prze-

kazane od przodków i wicie dotd zachowywane prawo,

moc którego kady i najmniejszy szlachcic wolno gosowa
moe. Folgowali panowie tym naleganiom i kazali odst-

pi pukom swoim od kola, nie tak jednak daleko jak tego

dano, i nie obeszo si bez niejakich zamieszek. Gdy

haas o to trwa jeszcze, tymczasem rónowiercy wytaczaj,

znowu kwesty wczorajsz domagajc si od Mazowszau

zrzeczenia si wyjtkowych praw swoich. Silnie sprzeci-

wili si temu Mazowszanie, i postanowiwszy broni si do

umoru, oznajmili, e nigdy nie dozwol, „aby komornica

wiary, tak starodawnj gospodyni: wierze witj katolickij

by najmniejszym sposobem uwacza i z ni rów^na si

miau''. Nie biali udziau w tych swarach mazowieccy

kapani, co postrzegszy wieccy niektórzy gorliwcy poczli

doskwiera wasnemu duchowiestwu ostrymi przygryzkami.

Jeszcze si spór o to nie skoczy, gdy Prusacy poczynaj

si doprasza, aby wakanse u nich rozdawane byy tylko

obywatelom ich jirowincyi, stosownie do konstytucyi z roku

1G47. liyy dugie zachody z rónowiercami: i prywatnie

i publicznie z nimi traktowano. Dali si przecie uagodzi

nieco, a Gorajski kasztelan chemiski oznajmi w kocu

imieniem wszystkich, i potrzebom nagym Rzeczypospolitej

folgujc ustpuj na teraz ze swemi daniami i konten-
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tuj^ si§ dawnemi ustawami królów, i)(»nio\va wicj wy-

módz iii(.' mog,. Spodziewaj si wszake po mioci' brn-

torskiój, e na przyszym da pan Bóg sejmie kuromtcyjiiym,

jako bracia bd zasi)okojeni. Po takiein oznajmieniu kil-

ka tylko sów rzekszy klkn arcybiskup gnienieski

z biskupami, senatorami i ze wszystkiem koem rycerskiem,

i pomocy ducha witego dla natchnienia wszystkich jedno

mylnoci wzywajc pocz piewa Veni crealor aby przy-

stpi do gosowania. Ali te mody przerway krzyki I^ru-

saków, którzy zewszd cisnli si do prymasa protestujc,

e ich wolnoci gwat cierpi. Owiadczaj wic, e wol,

raczej oderwa si od Rzeczypospolitej nieli dnj to zno-

si. I ju porwali si wychodzi wszyscy z koa, a sko-

czyli ku nim senatorowie aby ich nn godzi. ród nader

powanego nastrojenia umsów jakie zdarzenia te w ogóle

zgromadzenia wywoay, nie brako te szlachcie i na hu-

morze. Na widok rzucajcych si nagle ku arcybiskupowi

Prusaków, aby go od intonowania Veiii crealor powstrzy-

ma, Brochowski chory sochaczewski woa w gos: ,,ksidz

arcybiskup Maciej si zowie nie Wojciech, panowie Prusacy

nie zabijajcie go!" Powstrzymani tedy Prusacy wyoyli

suszno swoich da przez usta Leszczyskiego warmi-
skiego biskupa, który do Jerzego Ossoliskiego koronnego

kanclerza zwracajc si, prosi, aby dla uspokojenia Rze- '

czypospolitej chcia ustpi pretensyi i prawa swego które

mia do starostwa puckiego. Kanclerz odpowiedzia, i
z mioci ku ojczynie zaraz prawa swego ustpuje i krom

tego 800 onierza obiecuje na obrou jj przysa pod rzd
Jeremiego Wiszniowieckiego wojewody ruskiego. Wdzicz-
nie to przyjli nie tylko Prusacy ale i caa Rzeczpospolita;

Przeto tak arcybiskup imieniem senatu jak ,i wszyscy ser-

cem i jzykiem dziki mu winne oddali. Upewni ora-c

wszystkich sekretarz wikszy, e arcybiskup nie wprzód

bdzie mianowa króla, a pakta konwenta bd ukoczone.

Znowu tedy przyklknwszy, arcybiskup i wszyscy za-

czynaj Ve7ii creaior. Ale przerwali mu znowu panowie

pruscy owiadczajc, e na ustnem przyrzeczeniu kanclerza

nie poprzestaj. Wsta tedy kanclerz i przywiód im sta-

ruszka arcybiskupa, który im to ustuie zarczy. Trzeci
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tedy raz prymas i wszyscy senatorowie i szlachta poklkli

i zmówiwszy Veni creator przystpili do gosowania. Kade
województwo uformowao koo osobne ze swoimi senatora-

mi. Odbierali gosy od szlaclity wojewodowie oddajc je

najstarszemu kadego województwa senatorowi. Czyta po-

tem marszaek koa rycerskiego ordynacye województw,

a kadego województwa starszy senator oznajmia imieniem

szlachty kogo chc mie królem. Wszyscy, bez adnego
wyjtku zgodzili si na Jana Kazimierza polskiego króle-

wica a dziedzicznego króla szwedzkiego.

Przez trzy dni nastpne dopeniano jeszcze reszty for-

malnoci elekcyjnych: mianow^ano deputatów do uoenia
paktów osoby samego króla dotyczcych, którzy te z po-

sami królewskiemi zasiadszy niebawem takowe do skutku

przywiedli. Przeznaczono dzie 15go stycznia 1649 na po-

grzeb Wadysawa IV; dzie 17go tego miesica na wjazd

nowego króla do Warszawy; dzie za 19go tego miesica

na rozpoczcie sejmu koronacyjnego którego trwanie na trzy

tygodnie ograniczono. Dnia 20go tedy listopada zoyli
posowie królewscy w rodku koa przysig w imieniu kró-

la na pakta konwenta, a gdy tym sposobem wszystkie prze-

szkody, które usun pierwej sobie zastrzeono, zostay ju
istotnie usunite, mianowa prymas dnia tego Jana Kazi-

mierza królem polskim. Mianowanie to przyjto z po-

wszechn radoci i zaraz wszyscy wedug dawnego zwy-

czaju z odkrytemi gowami na polu elekcyi w nieg na

kolana padszy jednem sercem acz rónym gosem^ T^ Deum

laudamus odpiewali. Nazajutrz rano 21 go listopada szed

nowo obrany król w uroczystym pochodzie przez zamek

do kocioa w. Jana. Prowadzi go pod praw rk kró-

lewic Karol, pod lew legat papieski a towarzyszyli mu
posowie: cesarski, francuzki, szwedzki, najburski, pruski.

Po odprawionem naboestwie przez prymasa, zoy król

w rce jego przysig i otrzyma dyplom elekcyjny, przy

hucznym odgosie dzia.

Obiór ten jak by dla naszj ojczyzny niesychanie

wany tak te dziwny poniekd w swych skutkach. Pol-

ska, jak to ju z dotychczasowego opowiadania dostatecznie

wiadomo, znajdowaa si w stanie najopakaszym: rozbite
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i zdemoralizowane jj wojska, zupione lub zburzone mia-

sta, wsie i dwory popalone przeraajcy, godny politowania

widok przedstawiay. Gdy o rychem zebraniu rozproszone-

go onierza, o wynalezieniu rodków dostatecznych do jego

utrzymania najdzielniejsi z pozostaych jeszcze wodzów imów
stanu zwtpili, stoi oto gówny tych nieszcz sprawca,

wodzów i szlachty polskij wró:, Chmielnicki, na czele dwu-

kro stutysicznej armii ju tylko o kilka mil od Warsza-

wy oddalony i wszystko w okoo siebie trwog przeraa.

Za ukazaniem si, jak powiada w pamitnikach swoich Ra-

dziwi, jednego tylko puku kozaków pod Warszaw, wszyst-

koby byo pierzchno, a w samej stolicy znajdowali si o-
trzyki, którzy zamierzali podpali miasto i zrabowa je pod

pozorem jakoby im to Chmielnicki nakaza. W takich to

chwilach moralnego upadku naszego, z którego wróg ko-

rzystajc, móg si wzbija w tym wiksz hardo, tym-

czasem on na pierwsz wie o przychodzcej do skutku

elekcyi, na jedno ledwie co obranego króla skinienie, zwi-

ja oblenie Zamocia, cofa zwycizkie wojska na wszyst-

kich punktach a yczenia swoje w rodzaju proby królowi

pokrótce przedoywszy, w spokoju na Ukrain powraca.

Jaka myl przewodniczya mu w tym kroku? jakie go

uczucie przewanie do takowego postanowienia skoniu?
Byo to owo, co boskiego (jak mówi Kisiel) wedug
wyobrae kozactwa w sobie zawierajce sowo „król'* co

tak cudowny urok na umyle Chmielnickiego w7waro? Czy

zdziaaa to w nim istotna do ojczyzny mio i nad opaka-

nym stanem politowanie, z którem si w licie do Zamo-
cian wynurzy? Lub te moe ozwao si silniej w jego

piersi poczucie „grzechu'', poczucie „wystpku przeciw ma-,

jestatowi boskiemu i królewskiemu" popenionego, do któ-

rego w listach swoich po kilkakrotnie sam si przyznaje,

i przemkna si w jego umyle groza odwetu i kary? Bd
co bd, w kadym razie stao si widomem, e jak dotd,

tak te i teraz czuwa duch opiekuczy nad Polsk pogn-
bion. Przez obiór na boniach pod Wol dokonany stan
oto ów^ podany od wszystkich porednik midzy ludem

a szlacht, midzy kozaczyzna a reszt Pizeczypospolitej

—

i Polska zostaa nagle jakby cudown rk opatrznoci
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uwolniona od wrogów, aby jeli jeszcze nie trwaym cieszy

si pokojem, to przynajmniej odetchni|, woluij i zebra

siy do nowych zapasów.

Jeszcze jako tylko królewic polski i król szwedzki

pis t Kazimierz nie bez wiedzy i yczenia panów do Chmiel-

nickiego. *; Wstpienie swoje na tron obwieci mu nie-

zwocznie przez posów swoich: Stanisawa Oldakowskiego

rotmistrza chorgwi kozackiój i raiarowskiogo. By to

ostatni czas skutecznego odezwania si§ Kazimierza jako

króla. Wysany od Chmielnickiego z pod Zamocia par.

dniami wprzód ksidz Mokrski do K^azimierza jeszcze tylko

polskiego królewica i króla szwedzkiego w drodze .si z ni-

mi rozmin. Posowie królewscy zastali Chmielnickiego

w Zabunkach o mil od Zamocia. Wanie sa puki ko-

zackie pod Lublin, a Tohajbeja perekopskiego w 40000 Ta-

tarów pod Warszaw, i ju byy gotowe pod ich armat
zaprzgi. Skoro mu oddano list królewski, cofn dany

wojsku ordynans, kaza bi z dzia na wiwat, powcign
kozackie upiee i rozpocz odwrót ku Ukrainie. Towa-

rzyszy temu odwrotOwi Chmielnickiego Oldakowski pose
królewski, który go a pod Pawoocz do Biaopola odpro-

wadzi i spoinie z nim pierwsze pokoju umawia warunki.

agodno i wyrozumiao ze strony króla, a ze strony

Chmielnickiego ulego i powcigliwo pewna w swoich

daniach charakteryzuj to pierwsze zblienie si, zamy-

kajc ostatnie z 1648 publiczne czynnoci, i napawajc nie-

jak otuch, e caa ta sprawa tak grona spokojnie zaa-

twiona by moe. Prosi Chmielnicki o przebaczenie dla

siebie i dla wszystkich, da zniesienia unii i przywróce-

*) „Prosi królewiców ichmo, eby postali imieniem swem do

Chmielnickiego" mówi publicznie na posiedzeniu dnia l3go padziernika

genera Wielkopolski. Ksiga p a m i t n. str. 241. List Chmielni-

ckiego do Kazimierza jako tylko króla szwedzkiego pisany, o którym

wzmianka w Ksidze pamitn. str. 359 zdaje si by odpowie-

dzi na list królewica Kazimierza. O jego to odebraniu przez

Chmielnickiego w chwili gdy od Zamocia mia odstpi, mówi prawdo-

podobnie Radziwi w swoim dyaryuszu sejmu elekcyjnego pod dniem

23go listopada.
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nia kozakom dawnych wolnoci, a ich hetmani aby odti^d

pod wyczn samego króla wadz zostawali. Tak z re-

lacyj Oldakowskiego i miarowskiego jako te z listów sa-

mego Chmielnickiego wida, e mu na chci pojednania

si z Ezeczpospolit nie brako. Chcia nawet sam, jak

powiada, uda si do Krymu i uwolni hetmanów Potockie-

go i Kalinowskiego, byle mu ci obraz swoj przebaczyli

i z nim odtd y chcieli. Wol króla speniajc oddali

od siebie ord, wraca ku Dnieprowi, rozpuszcza jedn
cz wojska i rozsya po wszystkiój Ukrainie uniwersay

aby chopi panom swoim wszelakie posuszestwo i podda-
stwo oddawali, proszc i zaklinajc z drugiej strony, iby
tak panowie sami jako i sudzy ich nie kwapili si do ka-

rania poddanych swoich, i obrazy dawniejsze przebaczyli.

Takie mia on podówczas chci i yczenia; ale wypadki

same nad jego barki urosy. Jeeli buta kozactwa pomyl-

nemi walkami podsycona stawiaa mu opór w pojedynczych

pukownikach, którzy niekiedy bez wiedzy i wbrew woli

jego dziaali, to daleko trudniejsza bya sprawa z tak zwa-

n czerni, z rozhukanymi tumami pospólstwa, zaprawio-

nymi do rozbojów i upiey. Jak atwo byo niegdy

Chmielnickiemu urazy prywatne z publicznemi mieszajc

podburzy t czer przeciw panom i Rzeczypospolitej, tak

powstrzyma w naduyciach, owadn j i w karby da-

wniejsze uj byo ju nie podobna. Sam wywoan przez

siebie si porywany, a nieufnoci i podejrzeniami dranio-

ny, nigdzie silnego, bezpiecznego oparcia nie znachodzc

chwia si w zamysach, przerzuca to na jedn stron to

drug— i w tern leaa caa póniejszych zdarze fatalno.

KONIEC
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30.

Do IMX. Arcybiskupa Gnienieskiego

od IMP. Kanclerza koronnego.

Przed doniesionym sobie pisaniem WMMPana, swoje

przez posaca JMX. referendarza koronnego do WMMPana
dirigowaem. To oraz WMMPanu intimujc i onego usil-

nie proszc, aby tu do Warszawy przyby raczy, i IcbM.

PP. senatorów pobliszycb województw, utpote mazowieckich,

enczyckich, sieradzkich konwokow^awszy, spoinie z nami za-

biega raczy ju prawie desperatis rebus wszystkij Ukrai-

ny Co et ad praesens WMMPanu namieniam, yczc aby
od tego poniedziaku za tydzie czas konwokacyej prefigo-

wawszy poda IchMciom tam lugubrem jadem ojczyzny, al-

bowiem consilia nasze mog by w kilku dni nastpujcych

konklud )wane, a zatym IchPP. senatorowie, których naten-

czas praesentia reuiritur na sejmiki uniwersaem WMMPana
zoone, wczenie powróci, i tame nohilitati niebezpiecze-

stwa perimentia^ take i media sahandae Reip. proponowa
bd mogli, rzuciwszy si do pienidzy po powiatach in

hunc casum zachowanych: poniewa adna insza gotowo
w tak prdkim razie obmylona by nie moe. Co si tknie

pisania JMKs. biskupa kujawskiego, którego ta mens jest,

aby posowie cudzoziemscy intra reirtiurn bdcy, byli eks-

kludowani, take i resideuci na dworach cudzoziemskich

panów zostajay rewokowani. Na t propozycy takowe

WMMPanu suhjungo rationes. Naprzód co do posiów o a-
dnym inszym nie wiem prócz o francuzkim dawniejszym re-

sidencie, a teraz wieo przyjedajcym ekstraordynaryj-
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Dym. Ten dowiedziawszy si de fatis . pamici króla Imci,

rozumiem e dotd napisa dajc zna panu swemu, aby

ztd tu by nazad rewokowany. Ów za dawniejszy ponie-

wa negotia Hempub. concernentia ze Szwedami traktuje,

i onycli auctoritate pana swego zatrzymywa, o czem z IMKs.
podkanclerzym koleg moim dnia dzisiejszego znosiem si.

Satius przeto zatrzyma go, eiam sub hoc tempus interre-

gni^ abymy koc periculum^ któreby nam od nich imminere

mogo,, emtaremus^ a nieli disgustaium excludere, aby sn
nie by okazy rozdranienia niebardzo chtnych animu-

szów. Co do rewokowania residentów juzem ja z miejsca

mego przez pisanie moje kademu z nich ^-nggessi, eby
podtenczas mcissitudinis, która na ojczyzn nasz pada,
w adne nie way si wdawa consilta i korespondencye,

ale in qvanium by na miejscu który zostawa chcia, tan-

quam pritatus mieszka, 'poniewa ju kadego z nich offi-

cium cessatil. JMKs nnnciusz, ten rozumiem, e jest extra

opinionem JMKs. biskupa, ani censetur midzy posami in-

szemi; bdc nie tylko do JKMci . pamici a sede apo.sto-

lica nunciuszem, ale te do wszystkij Ezpt6j, ani spraw

adnych traktuje, status tylko religionis, zaczym WMMPP.
authoritas susznie go zaszczyca powinna. To tak krótko

WMPanu namieniwszy, samego przytym siebie asce WM.
Pana jako najlepiej oddawam. Z Warszawy d. 1 Juni 1648.

(Rkp. Ossol. nr. 225 k. 52, nr. 231 str. 153.—Dwa lata 8i).

40.

Janie Wielmony Mój Panie Wojewodo Bracawski

Mój wielce miociwy Panie i Bracie!

Pisanie WMci MMPana zostao mi inter publicas

calamiates, a ledwie nie oczy zawierajcego umaremu sy-

synowi mojemu*). Przy takowych tedy tak publicznych

*) Ksiga pam. str. 25 ,,die 6ta Jnuii p. Sta Bydg Ossol., syn

p. K. K. umar."
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jako i prywatnych affikcyach in quanta anirni zostawam

perurbatione snadnie WMMPan uwaysz, a zatym wybaczy
bdziesz raczy, e nie sw rk do WMfPana pisz, ani

mu na ten czas pvolixior by mog. Oznajmujc WiMMPa-
nu, e to wszystko cokolwiek mtu listu WMMPaua regui-

reha^ od JMCI ksidza arcybiskupa tu bdcego przesyam
WMci MMP. O dwie tylko rzeczy, o którem w przeszym
pisaniu moim W^IMPana prosi i teraz per amorem patriae

et per sacra 077tnia onego prosi nie przestawam. Pierwsza

aby WMMPan t armorum coniunclionem moskiewsk oel

maxime zatrzymywa, i perswazy swoj wodzów ich eo de-

ducere raczy, eby teraz Krym wojowali, majc tak pogo-

dn okazy, kiedy 'cires tatarskie na nas obrócone s, a za-

tym Krym w ludzie ogoocony snadniejszy ad expugnandum
by musi; i tamte miejsca bd im perma. Druga, eby
WMMPan sua auctoritate et prudenia tak przez duchowie-
stwo swoje jako i sam przez si tego bezecnego Chmielnic-

kiego zawzito jakokolwiek móg retrahere^ ne saeciat na

ojczyzn i krew chrzecijask. Wic i to efficere raczy,

eby lig z pogastwem rozerwa, obiecujc mu imieniem

Pizptej delicti amnestiam, jeeli za perswazy WMMPana
grassan poprzestanie. Utrumue to jeeli WMo pan

praestabis^ saLvahis Rempublicam. Na ostatek co si tknie

elekcyi pana przyszego, nierozumiej WMMPan o nas tego,

abymy i w tym zapale mieli (strze Boe) libertaum nos-

traram i onego bez WMMPana et confrairibus nostris obie-

ra. To jednak niepodobna, eby opus electionis w tamtych

krajach mia designan. Snadniój si albowiem WMMPa-
nów tamtych województw obywatelów z niebezpieczestwa

ad securiorum iwgrare sedem^ anieli od Pucka i z innych

miejsc nohilitaem w tamte wycign kraje. Jako to W. M«

Pan perspicaci judicio snadnie penetrare moesz. Taki je-

dnak terminus na przyszej konwokacyi namówiony bdzie,

eby kady ex nobilitate zjecha móg, który zechce by
praesens na teje elekcyi. Tymczasem myle bdziemy

abymy WMMPanom ifi Iwc periculo zostawajcym mogli

suppetias ferre jako najprdszym zebraniem ludzi, ile ich

nasza niegotowo i perturbatus modernarum rerum status

Dziea Karola Szajnochy. T. X. 12
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conscribere dopuci. A e iriter oi dolores pisa szerzj

do WMMPana nie mog, aby wybaczy raczy i powtóre

prosz.

J. O. K. W. K.
(Rkp. Ossol. nr. 231 k. 160. — Dwa lata. 23).

41.

Ordynans z czym kozaków posacy przyjechali.

1. Prosz miosierdzia za wystpek swój przeciwko

Rzeczypospolitej dajc justyfikaey e ici do tego nieznone

krzywdy przywiody, tak albowiem byli oppressij e nil

proprii mie mogli, wszystko in manibus tenutariorum byo.

2. Od ydów jako od pogastwa srogie angarye cier-

pieli, sprawiedliwoci gdy szukali, kopot wikszy na gow
swoj zacigali, u których nie majc czym paci horyki,

metca, doczki zastawiali, gdzie zbachoroway si. ,

3. e JMPan krakowski fundilus zniós miast dwie

wasnych.

4. Cerkwie ritis graeci spali kilka, drugie blisze

Biaj Cerkwi i Kijowa ad unitorum manus tradidit cum il-

loruni summa iniuria.

Petita.

1. Aby byli zachowani penes pristinas libertates et

concessa a serenissimis regibus primlegia. 2. eby Chmiel-

nicki by liber. eby ich 12000 byo na usug Rzpltj

wedug ordynansu et praescriptum primlegii serenissimi

piat memoriae ipsis dali in anno 1645, Aby sami obie-

rali de medio sui oficerów. O Chmielnickim te powiadaj

e dtssipacit exercitum, i sam si retirowa w swoje krain;

tak jednak, e na gos jeden moe mie we dwa dni 30000-

Chopów nie przyjmuje i owszem odsya do domu caatiga-

t08^ to pisze KsJMPan Wda sandomirski.

(Rk. Ossol. nr. 225 str. 172. — Dwa lata 2i).
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42.

Kopia listu od JM Pana Wdy Ruskiego Ks. Wi.

niowieckiego do JMO Pana Kanclerza Koron-

nego.

Janie owiecone Mci Kse Mci P. Kanclerzu najwyszy

koronny, Mój wielce Mci Panie i Bracie.

Wziem ja te ju aosn nowin o mierci JKMci
pana naszego a raczj ojca ojczyzny, któr jako fulmine

ictus zostaem, a tym bardziój wspomniawszy sobie in hoc

procella in ipso prawie tak dobrego i szczliwego pana

occasu emergenti, sodkiego pokoju zaywanie, którego ju
teraz równo i z panem iratum nam wzio coelum. A lubo
to tak feralis fama przerazia mscera moje et otius Reipu-

blicae^ commumer przecie ja jednak mam to sobie za znak

nieodmiennego WKs.Mci pana i brata affektu, gdy in com-

miini calamitae al swój zemn na ten czas po straconym

panu consociare i mnie go participare raczysz. Czym jako

mnie WKsM do znacznego podzikowania tak te i do zu-

peniejszej coraz sposobiasz i obligujesz konfidencyej, któ-

rm ja tak WKsMci conserv>are gotów, jako mnie uprzejma

WKsMci ch sacrificabit i sacrificamt afektowi. A e in tali

casu patria orhata do pospolitego dobra eget swoich rad

i zgodnych animuszów cimum, to ja z WKsMci moim mio-

ciwym panem commune facere gotów jestem i do tego si

applikowa, coby tym cnym narodom koronj naszój i sta-

nom jej byo gloriosum et proficuum. Lecz e na ten czas

pairiae fluctuanti^ patriae armis et consilio adesse potrzeba,

wprzód rozumiabym do uspokojenia takich, które Ukraina

patitur tempestatum obróci nasze usiowania. Snadniej abo-

wiem post sedatos moius bdziem mogli in tranqvila maa-
cia zay potrzebnej ku dobru pospolitemu deliberacyej, do

której na ten czas wielki to obex^ gdy in msceribus regni

tot hostes mamy, gdy custodes granic deplorata sorte zginli

i ojczyzna, onini destituta praesidio tak ciko periclitatur,

Interest tedy WKsMci namówi i promdere modum^ jakoby
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naprzód anto obciare maio i Dieprzyjaciel aby dalszj z braci

iiaszj krwie nie odnosi korzyci, w której i tak ju irre.-

parabile sentimus damnum. Daem ja o tern prolixius w pier.

wszem pisaniu mojem WKsMci wiedzie. Alem jako wyro-

zumia, e przy ordynowaniu tój do mnie WKsMci poczty

jeszcze nie doszo byo. Teraz jednak iterum z moj- do

usugi Rzpltj owiadczam si ocliot i przebywszy ju cum

aumma difftruUate (dla ubieonyci przepraw) Dniepr, zbli-

am si z ludmi memi ku temu nieprzyjacielowi, azali pan

Bóg przy ochotnych IchMciów posikach zdarzy szczliwszy

z onym congres. Saius jednak bdzie, gdy Rzplta applica-

bit mres stias ad reprimendam iantam molem, która jako jest

cika na nas, edocuit aosne wojska zgubionego exemplum.

Do takiój tedy granic koronnych obrony, e WKM zosta-

wa bdziesz Ich M stanom koronnym incitamentum i ad

sedandos motus podasz efficacia remedia nic nie wtpi.
W dalszych za ojczyzny terminach gotowem correspondere

zawzitj ku mnie WKsMMMPana konfidencyej, któremu za-

tem uprzejme moje zalecam suby. W obozie na Budach

królewskich die 18 Juni 1648. WKsMci MMPana uprzejmie

powolny brat i suga Hieremi Micha Korybut ksi na

Winiowcu.

(Rkp. Ossol. nr. 225 str. 80. — Dwa lata 3).

43.

Jllustrissime et Excellentissime Princeps Domine

Domine et Frater obsewantissime,

In ea orbitale patriae^ kiedy z woli boój duplici per-

cussa tabescit ictu^ e i na WMMMPana podobnój afflikcyej

cecidit sors, gdy wprzód mi. synow, potym jedynego syna

. pamici JM pana starost bydgoskiego na zawoanie

mierci, wydae ad mlam beatiorem. Jako Ojczyzny satis

dotere nie mog, jacWram, tak i WMMMPanu compati, wie-

dz-c jaki jest samej natury al, z tak cikiego pochodzcy
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dotknicia rki paskij. Trudno wyroki odmieni boskie,

w którym jedyna tylko nadzieja, e titramque tak publkam
jako i pricatam WMMMPana calamitatem clupltcatum dolo-

rem sowitymi nagrodzi pociechami i Ojczynie i WMMMPa-
nu. Czego WMMMPanu praesentem owiadczywszy condolen-

tiam^ uprzejmie apprecor. A powróciwszy troch ^/ 6? y;tóZ'//c'a,

to mi si nie zda, e ksi JM. Winiewiecki, i JMci

pan wojewoda kijowski obadwaj mztwem et potentia ^\di.w^m,

oddaleni s a regime wojsk koronnych. Obawiam si aby

tego pogardzenia nie mieli pro contemjttu, i gdy ich desi-

derabitur pomoc z zaoonemi wic w swojej potdze nie

stali rkami. Trzeba ich jakokolwiek do naznaczonych trzech

Ich M assuere. Co do uwagi WMMMPana podawszy, po-

wolne moje etc. W Janowie die 19 Juni 164«.

Andrzj Gembicki biskup .

(Rkp. Ossol. nr. 231 k. 169 — Dwa lata lO).

44.

Wielmony Moci Panie Starosta Lwowski Mój wielce

Miociwy Panie i Siostrzecze!

Jedyn ochod i uleniem alów serca mego in hoc

mole et hyade malorum na ojczyzn nasz ingruentium^ szcz-

liwie w dobrym zdrowiu WMMMPana z rk pogaskich

stano mi wyswobodzenie, i t aob ojcowsk, a strat

pociech moich po zejciu jednego syna mego ten powrót

WMMMPana kochanej et paterno affecta ulubionj krwi

mojj ad instar redicim temperavit. Czego omni nomine win-

szuj i wszystkiej congratulor Rzeczypospolitj, biorc ztd
przy asce Boej pewne aagurium^ e t^fata acerbioris for-

tunae na Ojczyzn, lubo z wielkim puhlicae salutis niebez-

pieczestwem, i dispendio zdrowia i dostatków WMMMPa-
na jako durnie sua^ exercuerunt: tak te na wielk pocie-

ch i ozdob Pizeczypospolitej, i domu zacnego WMMMPana,
conservarun. Jest i bdzie Rzpta WMMPanu. jako owi

amantissimo za co rcz wszelako wdziczna. Pisaem do
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WMMMPana ant hanc funestam cladem zaraz po zejciu

królu JMci Pana naszego ali ten casus pisanie powróci,

co teraz powtarzajc tym bardzij i gorcej WMMMPanu
publtcam zalecam necessitatevi, Jakosz to teraz sam na so^

bie wyrazi odwanie, uantum honori urodzenia swego wy-

sokiego i mioci spólnój matki naszj ojczyzny powinien

aby niechcia dcesse pod to osierocenie, i ze mn jako

z yczliw krwi swoj we wszystkim si znosi raczy, co

tylko commune bonum zachodzi bdzie. Uznasz WMMMPan
non alienum a totis suis candorc.m^ i szczer we wszystkim

korespondency. Posyam przytym list od JMKsidza Pri-

masa ex senatus consulto do WMMMPana pisany. Z które-

go vota nas wszystkici przeciwko sobie uzna bdziesz móg.
aosn i gorc moje do WMMMPana wnosz interpozy-

cy, nietylko przez t mio obsecrando, któr religiose

dom WMMMPana ku stanowi szlacheckiemu zachowywa,

ale te pei' mscera samego miosierdzia boskiego, aby ra-

czy przy tj summie Tohajbejowi na okup pozwolonj

JEMci pana Stanisawa Gniewosza brata mego na swoj
wzi pork, i wydwign; bo jego PP. pokrewni nie mog
na jego majtno tak prdko pienidzy dosta, a dziesitka

tysicy potrzebuje poganin. Assekuruj WMMMPana, e za

trzy niedziele jeeli nie prdzej pewnie w dom WMMMPana
odwioz pienidze. Za co rcz i tym listem moim jako najwa-

rowniejszym zapisem obowizuj si. Zniewolisz WMMMPan
hoc heroico actu nas jego krewnych i tego utrapionego wi-

nia do wiecznój usugi, a do wspaniaj i niemiertelnj

sawy imienia swego, po kronikach polskich irradiantia glo-

riose gestorum amplitudinem przydasz nitorem. Powtóre po-

kornie prosz st quid merui i mog mereri non repellas

gemiium tj duszy chrzeciaskiej i tj u nieba przysugi.

Do czego e wrodzona ku krwi szlacheckij mio WMMM.
pana pobudzi tj zostawam nadziei. A przytym si z su-
bami memi asce WMMMPana jako najpilnij zalecam. Dan

w Warszawie die 19 Junt, Jerzy Ossoliski K. K.

(Rckp. Oasol. nr. 231 str. 165. — Dwa lata 32).
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45.

Kopia listu od JcliMMPP Senatorów do JMP.

Wdy Kijowskiego.

Za pierwszym nas senatorów tu do Warszawy przed

niedziel póltrzeci. zjazdem, w teraniejszym nieszczciu

Rzptej uwaajc straszn nieprzyjaciela z pogastwem z-
czonego potg, a przytym niegotowo nasz i w terazniej-

szem osieroceniu trudn bez pana obron, za spoin rad
nasz, et ex senatus consuUo zleciwszy JMP. Wdzie bra-

cawskiemu, i prosilimy, aby JM. wzi przed si staranie,

jakoby albo ten zwizek midzy pogastwem i kozakami

quam dexterrime rozerwa albo samego wodza kozackiego do

jakich rodków przywiód, podajc mu to i upewniajc, e
Rzpta, i przyszy da P. Bóg król JM. przy wszelakiej amni-

stiej, w tych które ma pretensyach, jego i wojsko Zaporo-

wskie ukontentuje. Poczyna si nadawa ojczynie ta rada

nasza, bo jako mamy od tego JMP. Wdy wiadomo ch-
tnie s tsta tentamenta pacis od wojska Zaporowskiego przy-

jte, o to tylko idzie, aby za postpieniem dalszym z woj-

skiem ku nieprzyjacielowi WMciów, którzy dla ojczyzny

zdrowia i dostatki swoje odwaacie, nie rozdrani si bar-

dziej nieprzyjaciel i zacztych traktatów majori hostililate

nierozerwa. Przeto WMci MPanu, i inszym IchMciom za

t odwag i mio ku ojczynie podzikowawszy, pilnie

prosimy, aby ani WMMMPan, ani inszy IchM. nie chcieli

si podmyka i zblia ku wojsku nieprzyjacielskiemu, ale

raczej gdzie in centro od nieprzyjaciela daleko plac, gdzie-

by si wojsko gromadzio, sobie obrali i tam duraniibus

tractatibus czekali, a te subsidia^ które ubigue parantur

do WMciów nadejd. Co te WMMPanu, i inszym IchMciom

nietylko proba nasza et aura pacis ^ ale i same tenues mres

nostrae nec kostium potentiae et multitudini pares persua-

der mog. My te tu oczekiwa bdziemy, co tam z nimi

JMPan Wda bracawski postanowi, aby si to ordinibus na

przyszej da P. Bóg konwokacyej do uwagi podao. A e
posani od tego wojska Zaporowskiego posowie kozaccy do

króla JMci . pamici i którzy t przedsiwzit drog do

Warszawy koczy maj, s niewierny gdzie zatrzymani, pil-
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nie prosimy, jakoby do nas niemieszkanie odesani byli, aby

i czas rei agendae nam nieupywa, i nieprzyjaciel za krzy-

wd to sobie wzijWSzy, majorem hostilUatem contra Hemp.

non ed-erceat. Miejsce które WMMMPan z inszymi IchMM
do postanowienia obozu sobie obierzecie, jeszcze niewierny,

wprawdzie ju byo obrane pod Gliniany, i nam si to zdao

sposobne, ale jeeli WM. pod Konstantinowem albo Zasa-

wiem insze wypatrzycie, prosimy, jakobymy uwiadomieni

byli, ebymy wiedzieli dokd ludzie te, które tu zbieraj

obróci. Kiedybymy niewiedzieli, e WMMMPan tak u sie-

bie kadziesz cao Rzptej, i zdrowie ojczyzny nad wszyst-

ko w czym si kochasz przekadasz, obawialibymy si, aby

to WMMMPana nieurazio, emy do tego krótkiego czasu

rzdu wojska WMMMPanu z inszemi IchMciami niezlecili.

Mielimy pewnie WMMJMPana in magna consideratione, ale

emy o W]VIMMPanu niewiedzieli, dokdby si w tym za-

mieszaniu obróci, a periculum in mora fuit, przyszo nam
do tego, tych IchMci zay, o których e lud swój groma-

dzili wiedzielimy, czym aby si WMMMPan nieuraa i t
bratersk justifikacy nasz przyjwszy, zwyk sw ochot,

dzielnoci, czuoci chcia omni postposila aemulatione ra-

towa Hempub. znoszc si poufale z IchMciami których do

rzdu wojska uylimy, pilnie o to WMMMPana prosiemy,

osobliw obrony i zatrzymania ojczyzny nadziej kadc
w zjednoczeniu chci, przyjani i konfidencyi WMciów MM.
Panów, którym P. Bóg da to, e pod t nieszczliw chwil
hempub. ratowa moecie. asce przytym WMMMPana z po-

wolnoci sub naszych oddajemy si. W Warszawie die

24 Juni 1648. WMMPana etc.

(Rkp. Ossol. nr. 225 k. 66— Dwa lata 16).

4:6.

Eespons na ten list *).

Janie Wielm. MP. Wdo Bracawski a nasz wielce

miociwy Panie i przyjacielu.

Jako to za spoin rad nasz et ex aenalus consuUo

stao si, e JWX. arcyb. gniez. nasz prymas napisa do
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WMMMPana, i prosi, aby WjyOOIPan wodza kozaków za-

poroskich z sam siebie jako mediator ujmowa i wyrozu-

miawszy intency i pretensye nam oznajmi ich, tak teraz

dowiedziawszy sig z listów W]VIMMPaua do JX. arcybiskupa

pisanego, e w tym z mioci swój ku ojczynie pracowa
pocze i dobrego dokci liczenia tj sprawy otuch czynisz,

wielce WMMMPanu i bratu dzikujemy, pilnie proszc, aby
i dalej w tym nieustajc koczy to raczy. To co nam
WMIMPan oznajmisz, do czego si bdzie tamta strona

skaniaa, podamy do uwagi ordinibua na blisko przyszej

konwokacyej, gdy WMMPan wiadom bdc slalum Rtipub.

baczy to dobrze moesz, e my sine Jiet/j. consensu nic

w tym zawrze nie moemy, i chobymy co takowego uczy-

nili, byoby to irritum et inane. Nie wtpiemy o tem, e
WMMPan majc u nich konfidency sprawi to jako medya-

tor moesz, e si interim ab omni hostilitate zatrzymaj, a
my tu cum ordinibus zniesiemy si o tem, i uczynimy sta-

ranie, aby wojsko Zaporowskie przy dawnych wolnociach

zachowane byo. Znosi si i dalej z WMMPanem bdziemy,

pilnie proszc aby nas wiadomymi czyni o dalszym pro-

gresie tej zacztej prace swej. Ta bdzie wszystkiej Rzpltej

wdziczna i nowemu panu da P. Bóg do nagrody bez nas

zalecona. asce si zatem WMMPana pilnie oddajemy. Dan
w Warszawie die 24 Juni 1648.

Maciej ubieski arcyb. gniez.

Andreas de Leszno Leszczyski epise, culm. et

pomesaniae^ mcecancelL regni.

Stanisaw z Kalinowy Zarba, biskup kijowski,

opat sulejowski.

Stanisaw z BueninaPstrokoski, biskup chemski,

opat tyniecki.

Mikoaj Radziejowski, kasztelan czycki.

ukasz z Bniua Opaliski, marsz. kor.

Antoni Tyszkiewicz, marszaek nadworny w. ks. 1.

(Rkp. Ossol.. nr. 225. k. 64—Dwa lata 23).

*; List, do którego niniejszy odnosi si Respons, zamieszczony

jest w t. I, str. 89. Pamiatnykow izdannych wremennoju komissieju-

Wilno 1845.
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Illine et Rvdme Dne Dne Frater Observantiss{me.

e WMMMPan piiblicae calamitatiy a oraz i doinowj

aftlikcyj mojj compati raczysz uprzejmie WMMMPauu dzi-

kuj, biorc to solaium fraternmn pro praesentissimo anti-

doto dolorum meorum; która tym wiksz, przynosi mi medel-

hm alleciationemgue doloria^ im ochotnij wszystkie ad-

tersitates meas i t paciftcam hosliam Bogu memu uios za

cao ojczyzny, którój beneoelle jest rzecz kademu ada-

mantita on cmum naleca i powinna. Q,uoad publica to

jest e ksi JEM pan wojewoda ruski i JEM pan wo-

jewoda kijowski ad regimen przyszych wojsk, nie s w uni-

wersale specyfikowani, ta nie insza bya racya, jedno e
si aden z IchMciów nam nieodezwa, animy wiedzieli

ubi sin podówczas locorum^ z rónych relacyj rónie infor-

mowani; pisalimy ju jednak do IchMciów, eby przez to

nietracili ochoty do usugi Ojczyzny, i t dzielnoci i od-

wag, któr zawsze synli ne desit wspólnj Ojczynie et

bono conwiuni. W ostatku na tym tu placu publicorum eon-

siliorum WMMMPana praesentem intueri^ i onego fraterne

amplecti pragn. Którego si przytym etc. w Warszawie 25

Juni 1648.
J. O. K. K.

(Kkp. Ossol. nr. 231 k. 166. — Dwa lata lO).

48.

Kopia listu od JMci Seweryna Karpiskiego Ko-

tmistrza JMci Pana Sdziego Podolskiego.

Chopska swawola poczwszy od Humania tak gór

bierze jakoby drugie wojsko Chmielnickiego, miasta, w któ-

rych si szlachta i ydzi zaparli niesychane mordy czynic

ploadruj. Die 21 Juni pod Tulczyn podstpili, w którym
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miecie nie mao szlachty, a prawie pod kilkaset zaparo
si i ydów bardzo wiele, do których oblecy w pole wy-
szedszy, bili si z nimi, i po trzykro potnie t swawolij.

chopsk wspierali, nie ma w nich szkod uczynili. Prze-

moeni od wielkoci chopów, bo im zewszd posiki przy-

byway, prawie na nich samych do miasta wjechali, bronili

si potym w zamku przez dni pótora, i tam ju nie majc
prochu, niewytrzymali, zdrowia i substancye swoje w tyra-
stwo chopskie oddali, midzy któremi Xe P. Janusz Cze-

twertyskie i z on tam zasiad, take i pan Ihornicki

z on i z dziemi pani Odakowska, pani Bajbuzina Sene-

nowa, pan Mikoaj Bajbuza z on, a wiele innych obywa-

telów bracawskich, których i wypisa nie moe; sudzy
JMPana wojewody czerniechowskiego, którzy tamkolwiek

byli, jednych ony a drudzy i z onami tam zasiedli, czego

panie Boe si poal, e niemasz z kim da odporu takiej

swawoli chopskiej. Tego onierza któregocie WMMciwie
pastwo uchwalili, posyajcie teraz ebymy si skupiwszy

mogli da jaki wstrt tej swawoli chopskiej, u którj star-

szym jeden Handzia z Humania, a drugi Tryfon z Uszczecka

Bersady, ztamtd najwiksza swawola chopska, i to pewna
jako jzykowie powiedaj, e t zdobycz uprztnwszy na

Bar aibo na Szarygrod chc i. Chmielnicki puk jeden

osadziwszy w Biaj Cerkwi sam poszed do Korsunia,

insze wojsko za Dnieprem si pooyo, a o tej swawoli

chopskij niewie co si tu dzieje, i jeeli jej wstrtu pr-
tkiego nieuczyni, sia domów szlacheckich w niwecz si.

obróci. Tym odpowiadaj i gro, i oni do Tatar o posiki

chc posa. W Barze die 25 Juni 1648.

(Rk. Ossol. 225 k. 87. Dwa lata 15).

Wielmony Moci Panie Podkomorzy Poznaski
Mój Miociwszy Panie i Synowcze.

Dzikuj uprzejmie WMMMPanu, e in ista calamiiate

publica compati raczysz prywatnj afflikcyej mojj, biorc
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sobie to iolaUam WMMMPaua z pokrewnego affektu pocho-

dzce, pro praeuentisaimo antidota et niedela dolorum meo-

rum, i tym skuteczniejsze byd sobie uwaam, im ochotniej

i t pacificam liostiam Bogu memu o/ferro za cao ojczy-

zny, któr i swoim wasnym gotów jestem zaszczyca zdro-

wiem. ycz zatym i pana Boga prosz, aby podobne ictm

od zacnego domu WMMMPana exulent. Co si tknie dyre-

kcyi concocationis, radbym z dusze przed wszystkiemi eo

loco WMMMPana widzia, i lianc pabnam onemu yczy.

Lecz e JM x. podkauclerzy MMPan i brat przed kilk,

niedziel ze mn w tej materyi znosi si proponujc na t
funkcy JM pana generaa wielgopolskiego i na JM t
zacigajc prowincy. W czym przyobiecaem JMci manum

opponere. Przeto tutiiis byd rozumiem, abycie si WMMM.
Panowie uterque z sob znieli, eby z tój okazyi in pvncto

pomienionej konwokacyej niezachodziy jakie midzy WMMM.
Pany kontro wersye i aemulationes: gdybym onych pro ajfe-

ctu meo nie yczy, aby (strze Boe) emergere miay. Nao-

statek moja uprzejma ch i powolno zawsze jednostajna

patebit WMMMPanu. O której aby optime by permasus

i liber zaywa ad secundanda vola aua wielce i gorco

WMMMPana prosz, którego przytym asce etc. W War-

szawie 26 Juni 1648.

(Rkp. Ossol. ur. 231 k. 167 Dwa lata 28).

Eespons od Chmielnickiego na list IMci Pana Wo-

jewody Bracawskiego do niego pisany.

Janie wielmony Mci panie wojewodo bracawski

a nam wielce Mci panie i dobrodzieju. Za tak wielk mciw
ask i przyja, któr WM. nasz Mciwy pan tak zdawna

przeciwko nam sugom swoim owiadcza raczysz, jako

i teraz w^e wszystkich sprawach i dolegliwociach naszych

od Rzpltej, mciw przyczyn sw by obiecujesz, wielce
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a unienie dzikujemy WM. swemu Mciwemu panu. Strony

ordy oznajmujemy WM. swemu Mciwemu panu, e ju od

tego czasu, jakomy zaraz po tj porace wojska polskie-

go, wziwszy wiadomo pewn o mierci . pamici JKMci

Pana naszego Mciwego, nieyczc daU^j zniszczenia i zguby

ojczynie naszj, od Biaj Cerkwie zaraz nazad si powró-

cili, i orda musiaa si wróci, czego tak bardzo aujemy^
e cho nie z naszj przyczyny krwie chrzeciaskiój tak

wiele si rozlao, i w niewol bisurmask poszo co daj

panie Boe, aby ju na tym dosy, ale jako dochodz nas

wiadomoci, e znowu z niektóremi IchMMciami pany sena-

torami pod uckiem wojsko ciga si na nas wojowa, po-

niewoli znowu musiemy o swoich gowach przemyla, czegj-

bymy nie yczyli, aby do gorszej zguby nieprzyszo, gdy
my ju uniwersay swoje rozesali po wszystkij Ukrainie,

aby wszyscy tak z wojska naszego Zaporowskiego, jako

i innych z poddanych szlacheckich tej zamieszaniny i szar-

paniny poprzestali pod srogiem karaniem, yczc tego,

abymy przy pierwszej asce JKM., którego nam pan Bóg
z aski swój . zechce ")odac, i wszystkij Kzeczyptej zo-

stawa mogli. Jednak, e wierzc przezacnemu pisaniu

WMMMPana, e nas sug swoich Wiel. Wasza upewnia
pokojem i przebaczeniem od Bzeczyptej raczysz, nikomu

inszemu niedufamy w tym, jako WM. swemu MPanu i do-

brodziejowi, w czym i do koca wielce a unienie upraszamy

Wasz. paskij wielmonoci aby WMMMPan pokazawszy

t mio swoje nad nami dawnemi sugami swemi do wszyst-

kij Rzeczyptj powag sw woy si raczy, jakobymy
przy dawnych prawach i wolnociach naszych wojskowych

mogli zostawa. A co WMMMPan pomyli by raczy

z aski swj paskiej nas sug swoich bytnoci nawiedzi,

barzobymy temu radzi, patrzy na dobre zdrowie WMci
swego MPana od któregobychmy mogli sobie wzi ustn
rad jako z sob mamy postpi. Za miociwy podarunek,

który nas wedug pisania od WMMMPana przez ojca Zaska

doszed, wielce a unienie WM. swemu MPanu kadego
czasu na wszelakie rozkazanie Wielmo. Wasz. odsugowa,
i wszystkim dobrym zadziaywa gotowimy. Do którj si
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Z najniBzemi subami swemi jako najpilnij oddajemy.

Dan z Czechryna 27 Juni 1648.

Wielmo. Wasz. Pana NM. wszego dobra

yczliwi sudzy i podnoszkowie

Boidan Chmielnicki starszy z wojskiem

Zaporowskim rk, sw.

Cedua.

Dla Boga mój MPanie prosz WM., aby mi WMM.
Pan sowami i obietnicami swemi zawie w tym nieraczy,

bom si na sowo WMMMPana ubezpieczywszy, ordzie ka-

zaem z ziemi naszj powróci i samem si z wojskiem

wróci, aby wedug poprzysionego sowa i paktów WMMM
Pana dosy si stao, boby to wanie, strze Boe czego,

na duszy WM. zawisn miao. W czym wszystkim nadzieja

w panu Bogu.
(Rkp. Ossol. nr. 225 k. 84, nr. 231 k. 176.—Dwa lata 18).

51.

Do Wezyra tureckiego.

Illusirissime Princeps Domine et Arnice honorande.

„Litterae ab Excellentia Vestra ad supremum exercitus

nostri ducem missae (qui in Scythica modo captivitate de-

tineturj mitii redditae sunt, uibus pro munere officii mei

apertis et perlectis intellexi Excellentiam Yestram omni

studio laborasse in conservanda veteri amicitia inter sere-

nissimum imperatorem vestrum et Rempublicam nostram,

eamue constanter et sincere retinere voluisse. Ceterum

contrarium omnino a Tartaris modo patratum esse. Dum
etenim duces nostri cum parva militum manu iu extremis

regni finibus excubias peragerent nihilue hostile contra

Tartaros meditarentur, immo in id vel maxime intenti es-
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sent, ut oram ii lam Borysthenis qua Cosaci pontum Euxi-

num inyadere solent pacatam, tranquillamque redderent,

eodem tempore Tartari cum rebellibus Cosacis qui dominia

turcica infestaturi erant inito foedere non modo contra

pacta, contra veteris amicitiae jura, sed etiam contra om-

nem rationem et aequitatem, sociatis armis et viribus

cum Cosacis hostili irruptione contra dominia nostra facta

inopinate exiguam partem illam exercitus nostri oppresse-

runt, ducesque ipsos nihil tale metuentes captivos abduxe-

runt. Et quod majus est majoremque nobis parit admira-

tionem, quod ipse Tartarorum han talem fuisse mentem et

mandatum serenissirai Imperatoris vestri affirmet. In cujus

rei fidem exemplar litterarum ipsius Excellentiae Yestrae

mitto. Quare si id quod Tartarorum han asserit veritati

Dontrarium sit Excellentiae Yestrae intererit perpendere

diligenter, quanta temeritate sacrosancta pactorum fides

a Tartaris sit violata; quantaqne damna conditionibus no-

stris illata, et quemadmodum anteacto tempore Excellentia

Yestra sacrosanctae amicitiae nexu omni constantia obser-

yaturam se esse promittebat. Ita modo magnitudine facino-

ris perpensa strictam rationem a Tartaris repetere, autho-

ritateque sua apud serenissimum imperatorem efficere velit-

quatenus duces nostri caeterique captivi liber dimittantur,

praedaque omnis ablata nobis a Tartaris restituatur, con-

dignasque facinoris referant poenas. Quo facto renovabit

Excellentia Yestra sacrosanctae amicitiae foedus, et Rem-

publicam nostram ad conservandam m utuam amicitiam sum.

mopere reddat obligatam. Cui interim prosperos rerum suc-

cessus animitus precor."

(Rkp. Ossol. nr. 231 k. 176. — Dwa lata 28).

Do Baszy Sylistryjskiego. .

Po zejciu z tego wiata . pamici Króla JMci Pana

NM. my (przy) których rzd i regiment Rzeczypospolitój

zostawa, za rzecz suszn i przystojn poczytalimy ztwier-
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dzi przyja nasz z najjaniejszym cesarzem ottomauskim,

a przytym ouemu si uskary na tych, którzy z rebelli-

zantami naszymi kozakami zczywszy si i wtargnwszy

w pastwa Rzeczypospolitej naszj witobliwe pada i da-

wn przyja rozerwali. Gwoli czemu imieniem wszystkiój

Rzeczypospolitej janie owiecony JM Kdz arcybiskup gnie-

nieski wyprawi goca do porty ottomaskiej, przez któ-

rego ja Wielm. W. osobliwie owiadczam przyja raoj

proszc aby i sam do tego by powodem najjaniejszemu

cesarzowi ottomaskiemu, aby swawolestwo tatarskie byo
pokarane i od dalszej zawzitoci pohamowane. Gdy ina-

czej gdyby tak wielka krzywda Rzeczypospolitej nie odniosa

sprawiedliwoci, i winiowie jeliby nie byli wypuszczeni,

tedyby z tej okazyj pada wzruszone byd musiay, i nie-

miayby adnego poszanowania. O czym wszystkim szerzj

do najwyszego wezyra, proszc teraz, aby posaniec ten

wolno i bezpiecznie przez pastwa najjaniejszego cesarza

ottomaskiego by przepuszczony za listami wielmonoci

twojej. Wzajemnie te w pastwach Rzeczypospolitej naszj

przejedajcym posom od porty ottomaskiej obiecujc

przejcie wolne i wszelkie bezpieczestwo.

(Rkp. 03sol. nr. 231 k. 177. — Dwa lata 28).

^3.

Relacya ojca Petroniego aska Zakonnika,

który by posany do Climieinickiego od JMPana

Wojewody Bracawskiego.

Wyjecha z Huszczy 18 Jtini^ przyjecha do Gnoina

die 7 Juli. Ten ojciec las terbis relacy czyni JMPanu
Wdzie bracawskiemu. Naprzód w dzie . Jana by w Bia-

ój Cerkwi u pukownika nazwanego Hyra, który na zao-

dze pooony we czterech tysicach kozaków i stra ma
wszdzie; potym jecia przez wszystkie póki i miasta pó-

kowe, w kadm jest po kilka tysicy kozaków.
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Die 27 Juni stan w Czehrynie u Chmielnickiego.

który tam z koszem i armat stoi, przy nim 10,000 wojska

i dzia 74

W dzie . Piotra i Pawa 29 Juni bya rada. W tój

radzie ten ojciec asko naprzód o-Idawa list oJ JMci pa-

na wojewody bracawskiego i podarki posane na wojsko

Zaporowskie. Przyjli wdzicznie list i obiec-jili we wszyst-

kim sucha JMPana wi.jewody, to tylko przydawszy, eby
to niebyo na zdradzie, poniewa maj wiadomo, e woj-

ska si kupi, a JMPan wojewoda obiecuje im uspokojenie

i przebaczenie wystpków od Rzeczyptej. Czym (mówi)

my ubezpieczeni i samimy powrócili, i orde, która i^

chciaa gbiej, powcignli, tak si im deklarowawszy. i
sami majc ju kilkadziesit tysicy wojska bi si z niemi

chcieli. giJzieby mieli i w ziemie dalej....

Tego dnia w teje radzie czerkiescy posowie byli

ofiarujc si z siedmi tysicy przyj Chmielnickiemu, przy-

jci i ci wdzicznie, ale jako odprawieni bi, jeszcze nie-

wiedzie. Tego, do teje rady [irzyszli bojarowie z Mo-
skwy czy oi samego cara, czy od dumnych panów, tego

nie mó^ wiedzie z czym, tak jednak \\yrozumi« e przy-

jacielska jaka ceremonia, i snad Moskw^a chce wiedzie

co si dzieje z offertami tylko przysali. Kolliguje z tych

sów ojciec asko, e Chmielnicki rzek u stou potym: My
ne worohy carstwu moskowskomu. nas niepotrzeba obawia

si, i mia u siebie na obiedzie i czerkieskich posów i mo-

skiewskich i tego ojca aska. Sutan Murza mody we stu

koni Tatarów mieszka przy tym Chmielnickim, który tam

jest zostawiony od hana, i cokolwiek si tu dzieje, o wszyst-

kim daje zna. Han poszed do Krymu ze wszystkim jas-

syrem, a Tohaj Bej tatarski hetman koczuje na sinych wo-

dach, do którego z Czehrvnia wieci wszystkie id od su-

tana Murzy, a od niego za do Krymu.

Tatarowie (jako móg wyrozumie ten zakonnik) pudusz-

czaj Chmielnickiego, eby nie wchodzi w adne uspokoje-

nie, obiecujc mu si ultimis dkbus August i. Drugi sposób

taki podaje han, e jeeliby niechcieli wojowa z Polsk,

tedy obiecuje im od cesarza tureckiego od dobry, aeby

Dziea. Karola Suijnochy T, X. 13
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wybrali si z Zaporoa na morze jak najwicj ich by
moe, by i sto tysicy eby wsiedli, a pomogli Wenetów
wojowa. To z ust ich sysza ten ojciec, lecz oni nieprzy-

padaj na to, obawiaj si§ zdrady. Przy tyme ojcu przy-

prowadzono za Dnieprza kilku swawolników, których ze-

brawszy si 15,000 z woci Kscia JMci Winiowieckiego

i z woci Pereasawski, take i z Niyskich i innychj

ubaie szturmem wzili, splondrowali, ojców Bernardynów

wysiekli, i wiele szlachty i szlachcianek; kaza Chmielnicki

dwom szyje uci, a dwóch albo trzech posa do Kscia

JMPaua wojewody ruskiego, owiadczajc, i nie kozacy to

robi, ale poddani wani Kscia JMci pobuntowani.

Ci zdrajcy pobuntowani powiedzieli na kwestiach, e
Czerniejów spali i splondrowa mieli. Nosówk, Sosni,

Miane i Batoryn, a za starostami uchodzcemi i w po-

goni a do Nowogródka. Szlachty co miao si zamkn
w Miance i na zamku czerniejowskim, tedy i tych dostawa

mieli. Znow^u drugie swawolne kupy 10 albo 12 tysicy

po Bracawczynie popldrowali. Trzecia kupa swawolna

w Chwastowie którj dragoni chwastowscy i z inszych oko-

licznych miast, miasteczek zebrawszy si, najechali Nowo-

siók i zameczek wyupili. Pana wojewody bracawskiego

co byo, wszystko wzili, byda, stada, prochy, strzelb, na-

mioty, na ostatek sarnek kilka ywych, i te do Chwastowa

z sob pobrali. A potym w Motowiówce, w Biaogrodzie

gumna pomócili i zamki popustoszyli.

Na te kupy swawolne Chmielnicki publice mówi, i
którzyby posowie do Warszawy wysani odprawieni byli

dobrze, zechce nastpi i znosi, a teraz posya do nich

uniwersay swoje, ale oni na to nic nie dbaj i owszem tak

sycha e ci swawolnicy, co si zbuntowao chopstwo, do

kupy wszyscy za Dniepr i maj, i drugiego obra sobie

starszego. Owo zgoa wszystka Ukraina zadnieprska, ki-

jowska i bracawska powstaa, ani orz ani siej, tylko in

armts chodz, rozbojów peno, a przytym gód srogi, bo si

nic nie urodzio; i to co byo wyniszczono, i z ziemi zmie-

rzono.

Coby za zamysy dalsze byy Chmielnickiego niemóg

doskonale wyczerpn. Ta jest ich wszystka nadzieja, e
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JMPan wojewoda bracawski przybdzie do nich i uspokoi,

i posów ich e Rzpta dobrze odprawi. W ywno fundu-

j si potnie, i co jeno byo po zamkach, miastach gum-

nach paskich, to wszystko ju w wozach u nich. Jednych

jest ta intentia^ gdzieby mieli posysze o wojsku polskim,

przysic do siebie i te swawolne kupy, i na ostatek chop-

stwa zawoa i Tatarom da zna, aby przybyli i bitw
zwie.

Druga senientia ta jest osobliwie starszyzny jeli nie

nastpi uspokojenie, pój na Zaporoe z t wszystk y-
wnoci, i ztamtd traktowa z Polsk i z Turkami; passim

mówi e by nam na morzu tego lata, albo wojujc Turki,

abo na subie tureckiej, ale czer wszystka buntuje, eby
Chmielnicki szed na wo, a wszystkie te kupy do siebie

cign.
Die 1 Juli odprawiony z listem od Chmielnickiego

ten ojciec asko, któremu coraz wiee pojazdy dawali ko-

zacy do Nowosióek, i stan w Gnoinie 7 Juli. List przy-

niós od Chmielnickiego, którego ta jest summa, e pana

wojewody oczekuj i posów swoich z Warszawy.

(Rkp. Ossol. Nr. 225 str. 85. — Dwa lata li).

54.

List do Kozaków P. Jerzego Ossoliskiego K. W. K.

Panowie Moojcy!

Oddany mi jest list od was przez posy wasze, któ-

rychecie do . p. króla JMci PNM. wyprawili, dajc w nim

teraniejszego nieuwanego i porywczego postpku swego

(do którego al si Boe e kiedy przyszo) justyfikacy.

Przyjwszy tedy to pisanie od was, i zrozumiawszy dosta-

tecznie wszystkie pretensye wasze, przypominam to wam
naprzód, e jakom zawsze za ywota . pamici króla

JMci yczliwy i przychylny wojsku waszemu Zaporowskie-

mu zostawa, zalecajc czstokro królowi JMci dzielno,
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wiar, cuot i odwagi wasze, i sawicie, imi wasze na któ-

recie przez wiele lat u królów i Rzeczypospolitej zarabiali,

tak teraz nie mog byd tylko wielce aosny z tego, e
zapomniawszy wiary i sawy swojój. którcie u Rzeczypo-

spolitój mieli, do takichecie rodków w dochodzeniu krzywd

i pretensyj swych udali, które nietylko wszystkiemu chrzo-

ciastwu aosne, ale i obrzyde byd musz, zczywszy
si z pogastwem tym zwaszcza którzy waszemi i Rzeczy-

pospolitej zawsze gównerai nieprzyjaciómi zostawali. Bli-

sza wam zaprawd droga bya uda si do obrony króla

i pana swego, któregocie zawsze uznawali miociw ask
i dobrotliwo, anieli do Krymu i pogastwa. Otom i ja,

jakom zawsze zwyk, tak i ten czas z urzdu mego dopo

mógbym by, ebycie byli dostateczne we wszystkim odnie-

li ukontentowanie z pokaraniem rzetelnym tych którzy was

krzywdzili i wolnoci wasze amali, o ile e jeszcze na po-

cztku roku tego z kancelaryi mojj wydaem ja komissy

na uznanie wszystkich krzywd waszych, i na dosy uczy-

nienie wam vr tym coby si byo pokazao ucienia wasze-

go. Atoli e si ju to stao, co sami sobie za grzech (lu-

bo go to poniewolnym czynicie) poczytacie, poniewa si

z t pokor do wszystkij Rzeczypospolitej wyznawajc na

si grzech uciekacie, aby wam to odpucia, niezaniecham

przyczyny mojj do stanów koronnych na przysz konwo-

kacy da P. Bóg zgromadzonych, i starania takiego za którym-

bycie zmazawszy ten teraniejszy wystpek swój mogli po-

wetowa cnot i wiar sawy waszej. Natenczas ycz wam
przy upokorzeniu skutecznym dobrego od Pana Boga zdro-

wiu, w Warszawie die 9 Juli 1648. J. O. K. K.*)

(fickp. Ossol. 231 k. 173.— Dwa lata, 26).

•j W ksidze pamitniczej Michaowskiego na str. 86 podany

tene list pod dat 26 Lipca i z wielu innemi rónicami.
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Janie owiecony Ksi MPanie Wdo Sandomirski Mój

wielce Mci Panie i Bracie-

Daby to by P. Bóg, eby to osierocenie nieuchron-

ne ojczyzny naszój na tak, napado byo chwile, ebymy
tu WKsM tanti nomiws senatora circa pw^lica consilia

praeaentcm mie mogli. I jednak w takowej burzy, ex per-

turbao rerum noslrarum sau
^ nielza jeno kademu z nas

to arripere^ co sama ininnca consilita imponit necenaitan^

i do czego wrodzona wiedzie kogo sposobno, i to nie

mniejsza jest orbiais nosrae fekitas^ kiedy WKsM etiam

ex onginao znosi si z nami raczysz i zdrow rad wspie-

rasz consilia nasze. Wczym e WKsM przez JMci pana

Czechowskiego dawnego i miego przyjaciela mego fratrne

ze mn communicare zechcia, mulia nominibus \YKsMci
podzikowawszy wzajemnie na tego JMci cale si referuj.

Upewniajc przytym e zawsze unum telle et unum nolle

z WKsMci MMP. i bratem mie chc. Gratulor przytym

miej ojczynie naszej, e WKsM cois publicis dosy czy-

nic wzi na si regimcn obrony saluis publicae i e 710-

men wielkich niegdy Ostrogskich zacnych przodków swoici

retines i w^ unych wstpujesz stj zerai, biorc ztd nieomyl-

ne augurium^ e sah auspictis WKsMci assurge niemier-

telna sawa narodów naszych a oraz tak znaczna Rzeczypo-

spolitej ; krzywda 7>/6/a///^ odniesie cindicarn. A naostatek

moj ierato WfisMci donoszc obsercaniarti samego siebie

przytym asce etc. etc. w Warszawie die 9 Juli 1648 J.

O. K. K.

(Rkp. Ossol. nr. 231 str. 173.—Dwa lata 9).

Kopia listu Paaa Wojewody Saiidomirskiego

na konwokacy.

Janie wielmoni, moi wielce Mciwi PP. i bracia.

Tak si podobao panu Bogu, e powierzone Rzptej od ja-
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nie przewielebnego JMci ksidza prymasa MMPana traktu-

jc arma podtenczas osierociaj ojczyzny, gdy prawa mier-

cii], pask obumare tioram mtam desiderant^ nie jestem

in gremio WMMMPP. i braci, e przecie res et praestdiuin

commune cogni^ ile podtenczas zawieruchów nagych, in re

irepida, co kto moe in medium adferre^ tedy ja jako sena-

tor, brat i suga WMMMPP. de sialu ciany ukrainnej no-

liiiam WMMMPP. przesyam, i moje oraz rzucam in dci-

sioncni WMMMPP. zdanie. Jaka tempestas od Chmielnic-

kiego kozaka jednego pereasawskiego zwierzchnoci Rzptj

zdzierajcego si, napada nagle i oppressi nasze obkane
kraje, gona jest o tym nietylko po wszystkich ojczyzny

naszój ktach, ale i obcych narodów trba. Niedopiero so-

bie ten buntownik zasmakowa zdobycz Ezptj, dawne jego

z bejem perekopskim byy kointellegencye niewiem jakiemi

czarami, czy te fatali necesdlate niedojrzane, fingebat za-

tym sobie occasiones\ a gdy si ju moc pogaska wygoto-

waa, w nij si utopiwszy wstpi w luki, i niespodzianie

do takij sromoty naród polski przywiód, e po dwakro
pogromione obozy, zabrani in captizilalem cum numerosis

cimbus hetmani, signa militiae nostrae nieopary si a
u Porty, i lantum malorum inveclum esl e ich ad tabulam

rewcare niepodobna. Miasta potym przylegej sze jako Bia-

Cerkiew depredowa, i sobie w nij magistralus kreo-

wa, a zmyliwszy pokor peniteucyej swojj, sam na upach

padszy, wrzkomo miosierdzia proszc pod Czechrynem

z przebranym hultajstwem osadzi si, a Krzywonosa i G-
dz z wikszemi jeszcze pukami puci na drugie miasta,

do których utrapieni cives z dziatkami i fortunami swemi

zbiegli. Ci nowem tyrastwem tn hanc usgue dtem od mia-

sta do miasta pomykaj si ferro et igne longe obma guae-

que niszczc, w niewol zabierajc, wieo Winnic, Neste-

war i cokolwiek w tym trakcie byo fraude et dolo deprae-

darunt^ ztamtd do Humania, gdzie zniosa nohililas supe-

lectilem suam i w Kalinowszczyzn cign, i tam sobie se-

dem helli czyni, do których idzie z tamtych krajów wielki

confluxus plels. To in hanc diem actum^ co dalój bdzie

scriptum est in coelis. Wic za takiemi 7.adatkami iniquiR-

stmis conditionibus non pelitur sed imperator mnistia^ któ-
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ra i na sejmiku uckim pod niebytno moje wlaza w in-

strukcy, qno nomine nie cenzuruj ja ullius in Rempubli-

cam animum^ ale jako senator et cims patae pro mea li-

berlate chwali tej amnistyj nie mog, wyjwszy eby fal-

sum decus nasze byo u postronnych narodów, serce bowiem
truchleje wspomniawszy kiedy fere liominum purgamentum
nasze niewoli naszej na karki nasze peregrinum eum(\ue

harbarum hosem zacignwszy narobili, tot urbium funera^

lot hominum lanienas^ hetmanów cum chihus jako bydo
jakie zapdzili w rce pogaskie, lamenta, kwesty, pacze,

zy krwawe, urgania tyrastwa, ani jzykiem wysowionych,
ani piórem ocerklowanych dokazawszy zoci, w miastach

swych podawszy urzdników, osobn sobie Rzplt uczyniw-

szy jeszcze {proh dolor) tanlorum flgiliorum ammstiam im-

peran wolnemu narodowi superbissima jura dajc. Pytam
gdzie jest gens tam barbara pod socem, któraby to wy-

trwaa. Moeli by angor wikszy i ciki in mrilli et ge-

neroso pectore jako ztd e sublimi animo etiam salus pro-

pria inmsa dla takowej wzgardy, jeli nie wstyd, jeli nie

pomiewisko, jeli nie sromota u wszystkich narodów wiecz-

na, przynajmnij miseratio tam aflictae rei, i tej, którj

cierpiemy sermtutis rnemoriam niekae tak turpiter pacisci,

wszak exitiale in omni Republicam vel minima mtia salva

et integra patij tym bardziej deterius est titia uaems com-

probare est stabilire^ wic pozwolone, quae utilitas amni-

stici podobno spes meliorum temporum^ a jeszcze jako? We-
my wrzkomo jedno, dane per supplicem libellum do amni-

styej kondycye, o które principum senatorum^ których sobie

obiera chc obligare capite wojska naprzód regestrowego

aby 12,000 to hultajstwo miao, którzy nie referujc si ad
supremam hetmanów koronnych potestatem^ ani te komisa-

rzom, pukownikom podlegajc, swoich sobie kreowa chc
hetmanów. Owó ju sta conditia^ owó secura uiesl pozwo-

li na to, byo incen dium quo nunc ardemus alere^ et mat-
riam igni addere, byoby to bellum mtando allere. Jeste i mo-

eli by równa kwarcianego wojska potentia^ a i wic to

jest tak podna hymera e wraz do tych 12,000 infinita plebis

multitudo cign i rzeczy o upadek przywie by moga.
Wic na to si zdzierajc ex potestate ordinaria, aby za
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lada okazy popów nawet poburzeniem do tego znowu

przyszo terminu, pogotowiu in Hepub, corrupta nie trudno

o takow gow, do której populus insolens eonfiuere moe,

snadno w tych widz krajaci o takowego, który majc
u tego chopstwa existimacy, uczyniwszy sobie in rebvs

primtis in Republica offensam wzburzyyby proeellam. Jeli

tedy takowego lwa in Republica tolerare pozwolemy, gotuj-

my si mu ad aermendum, pamitajc na to, e potentia

mortalium instar venli jest, qui Licet fa^eat noslris cursibus^

tamen uhi motiis vehemens est^ nos submergit. Tak ja rozu-

miem e to pondus nie sustentowaoby, ale obalio ojczy-

zn. Podobn tj drug kondycy o przywrócenie cerkwi

lubelskiej i sokalskij, a chopska to kwestya, nie sameje

o tym mówi naley nobilitati? Albo ta pieias niema z tym

buntem konnexyej, albo jeli ma, jest przyczyna buntów el

in futurum timenda. O cerkwiach chop si pyta, któremu

nutla o Bogu cognilio, nulta fides^ yj nietylko jako har-

}>ari ale jalio dziki zwierz, wysoka to zaprawd na chopa

theologia, ]debs tego wymyli nie moga, multUudo omnis

ut natura maris per se immobils esf, ut tenti aut aureae

cient, ita uut ranquUlum aut procellae tn illis svnt^ et cantsa

alque origo penes autores esf. Subtelna to suplika niezno-

na kondycy, teraz cerkiew uniackich a principia bdcych
et jur prioritatJs uprzywilejowanych, potem i kocioów

upomina si bd, scilicet {gua.si cero) pietalis est ten ze-

ius tych, którzy mimo insze tyrastwa w osobach ducho-

wnych popenione, e po sztukach kapanów katolickich uci-

najc w koo rynku obwodz, zakonników pro libitu mar-

tyryzujc, ale jeszcze wieo w Winnicy w kociele ojców

jezuitów dobywszy s-acrilega manu puszki z przenajwit-

szym sakramentom, sam przenajwitszy sakrament na jhi-

mment kocielny wyrzucony nogami deptali, a puszk go-

rzak jeden drugiemu spenia, scilicet tania pietas tych,

od których umarym nutla cuies, tych dla upów z " robow

dobywaj, oddzieraj, ptactwu, psom i innym bestyom na

er i pnstw wyizucaj. Iladrm zgoa pietate cerkwie pc-

lUnlur^ qua Hepublica depraedala^ honeslas putdica w panien-

kach i pocziwych mitr'^»ri(:h dt^faedata. et tantum mali in-

ventuin esl, jako meas palona nietylko cierpie ale i sysze
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nie przywyka? Paci jeszcze w drugich kondycjach kaa
sobie, a nietylko sobie, ale i Tatarom, czym ostatnie ju
z gowy naszej zbieraj derus, dolorem augen luaihrio^ ubi

roiiare dtbmt conciciinn faciunf, zkd indigwtas nulla uti-

lilaa, ale i owszem fraus jaka ducilur, I tego ja wiedzie
nie mog, i owszem nie dajcie sobie WMMMPanowie i bra-

cia, nie dajcie prosz dla Boga perswadowa (wierzcie bra-

tu owdzie rzeczy wiadomemu) aby necessifas nie odbyta

miaa noscoiierf ad tam zacignienia na si przez amnisty
sromoty. Jeszcze nie tak nawalna temj)estas^ ut si letanda

nobia sint celOy non in eo jeszcze jestemy nanfragio, aby-
my illud and cicium. et urbium rmna odkupowali. Strach

by zrazu, gdy mscio qun eo^enle fato pado to niespodzia-

nie na Rzeczpt nitszczcie, teraz nie moe ju tak pe-

remptorie malum irruere^ gdy ju rires Heipublicae recoUe-

clae, gdy jedni ju? prawic w oczach nieprzyjacielowi, dru-

dzy w tyle stanlimy, en rerum slatu co dla Bogu za ne-

re.s6-/f/.s nos en^if do amnistyej? Podobno idzie o to aby-

my si na onierza nie onerowali, at')ue to ju faelum^

uczynilimy raz zacigi, i jako rozumiem tak kosztowne, e
na drugie takie potym wtpi aby nas sta mog(>, bo ultra

ordinarium województw militem, wiele pado iwpens na eha-

ritalinim milittin^ t<> jest na ochotnika. Jeli o kraje tam-

te idzie, ju odaowane i zniszczonemi ju bdc, nie bo-

j si dalszego zniszczenia, o rekufteracy, nie o zasug pro-

sz. Jeeli te mtlu.s jest, e onierz przechodzc casuta-

tern uczyni, a za nie milszy od onierza swego niewczas,

nili ebyujy te kraje w koczowiska pogaskie obróci do-

l)UciliV Wiyc jako si bez onierza obdziemy, gdy paj-

omn'no impossUdlis, uwaywszy kondycye tatarskie, obawia-

jc si perftdiam^ i onierzowi naszemu nihitus sal przez

ten czas /// acie trzeba na ostatek; jeli niektórych JMM.

1*P. senatorów autlwritas jest ju jaka o t amnisti inlcr-

potdta, i ta ju jest reseita przez samyche zbójców, wszak

chcieli arma .suspendrri' a oni wiksze w tym czasie bunty

wznieciwszy tak wiele zego narobili, e nie masz w tych

krajach familiej szlacheckiej, którejby ^-oeina, coi^natos^ pro-

}'inf/uoA\ rodziców, dziatek, braci, sióstr i cokolwiek z tych,

które carisóima pi^nora zowiemy, nie miay deffidare.
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Z teini za których tak przedtym, jako i teraz codzie za-

bierjj w uiewol, jako postpuj, e za ort, za groszy kil-

ka, kilkanacie cbrzecianina przedaj poganinowi, tem sa-

mem gorszemi bdc nad pogauy, ztd frangenti fidern^ fides

fningatur eidem. Nie szczera mu to, aby ten buntownik

aHquo in patriam respectu mia uczyni has armorum feriaa

albo go czyja miaa uchamowa dextei'ilas et etianimitas^

to byo in re^ e onusli praeda niesychanym jassyrem ja-

kiego od pocztku wiata nie mieli, zgromadzi musieli tych-

e samych niewolników i jeców, których /iww^;'W6' nierównie

superebal wojsko ich. Przeto i ani dignitas Reip. patitur^

ani honestas^ ani utilitas^ ani neeessias^ ani in futurum mo-

e sperari^ jakie Itnimentum cel certitudo i non facto ex-

perimento^ non dictis niesychan akceptowa kondycy.

Quali tedy ratione za ojczyzn, za braci nasze, których

exensae do nas manus^ i krwawe zy et suspiria supplikuj

sumere arma, negamu? Tak przeciwko otrom poddanym

naszym, przewodnikom zdrajcom jako i krzywoprzysizcom,

którzy dla Boga i Rzeczyptej zomali wiar zuiewieciejemy

non imminulae nobis jeszcze neque exliaustae mres. Ja pierw-

szy nietylko te, które s w rkach nieprzyjacielskich zni-

szczone, ale i te wszystkie, któremi Bóg nad moje zasugi

dzieli fortuny 5 i nad to zdrowie moje miej ojczynie mo-

jój w rce consecro et dedoveo, gotów jestem fata et agre^

et pali. Jeli krzywoprzysizca cofn si zechce, nie masz

racyej eby nie tantum byo Thebis Athenas^ uantum Th-
ba.s AtheniSy a pewnie w ziemi pogaskiój najdziemy jeszcze

noslras munus^ niestraszna mi i multitudo plbis sine ratio"

ne furentis^ nie tak bowiem rozumie trzeba, aby i ta ich

si wszystka in reblltonem puci miaa, nie wszystek ten

vapor in procellam dsiit jako causa tak progressus przy

samych tylko jest autorach, caeteri contagione insaniunt^ aby

tylko nasza nastpio cum Deo rsolutio^ puci si te faex

liominum do pugów a motoribus samym in fuga tylko spes

zostanie, wyjwszy ebymy solo amore sordidae pacis eo

inertis et obiecti^ signum enim est^ nie chcieli rebelles cortt-

pescere ale woleli notabili piaculo ze wstydem ojczyzny od-

stpi.

Wic jeli jest jako jest in mann Dei mctoria^ pe-
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wniejsze s tj aski boój prawdziwi chrzecianie, nieli

krzywoprzysizcy, tyranowie, rebellizantowie, zbójcy, aacro.

rum invasores et profanatores, których m Ula turba faex et

collumes zostaje pogoda do tj rezolucyej, gdy Moskwicin

niechybnie dotrzyma conjunclionem armorum^ dla samj ty-

ranizowania zemsty expediU tylko obesa go raiificatlone fi-

dei^ jakowój z Wenetami porozumie sig ycz. Bo Porta

ottomaiiska nie moe w tej mierze ingnorantiam excu-

sare. To tedy moje judicium^ a ie w rku WMMMPP. do

których majesta Reip. rediit tantae rei decisio^ unienie

tedy przez wszystkie decora ojczyzny i miosierdzie boe
prosz, niechciejcie surdis auribus gono utrapionych braci

ad scopulum sermlis patientiae pozykrpowanych sucha,
nie odwierajcie tj m futurum rebellizantowi drogi mllitis

jubentisij) mnie senatorowi, bratu i sudze swemu unione-

mu w asce boej i siach spólnych niedesperujcemu tak

wielk ojczyzny ignomiiiiam mndicare et arcere. Oddawam
ect. w Dubnie 14 Juli 1648.

Ksi Dominik

(Rekp. Ossol. nr. 225 str. 139. — Dwa lata 35).

Kopia listu Chmielnickiego do JMPana Straaika
koronnego.

Wielmony Mci panie straniku koronny, a nam wiel-

ce miociwy panie i przyjacielu. Pan Bóg na to wiad-

kiem emy tego nigdy nie yczyli, aby si krew chrzeci-

jaska laa, jednak e to musiao by, za nastpieniem

z wojskiem pana Potockiego na nas z przejrzenia boego,

usyszawszy my jako najnisze sugi JKM. i wszystkij

Rzeczypospolitj o zejciu z tego wiata . pamici króla

JMci rzewnie tego odaowa niemogc, ord zawróciwszy,

i posów naszych do JKM. i wszystkiej Rzeczypltj owiad-

czajc wierno i poddastwo swoje wyprawilimy, yczc
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sobie tego pod taki aosny czas korony polskij, aby przy

caoci i my jako wierni sudzy JKjM. i wszystkiój Rzeczy-

pospolitsi bdc nieodaiieuuemi przy spokojnem yciu zo-

stawa mogli, który nie \v pokój i wojn pod inUrregnnm

Ks Winiowieckie, nie respektujc na to, emy go jako

w rkach majc z za Dniepru obesawszy listami naszemi,

upewniajc go tak na zdrowiu, jako i wszystkich majtno-

ciach i sug JM wszcz, pono chce by naladowc i)aaa

Potockiego, jakomy zrozumieli z listów od Ks. Winio-

wieckiego do Moskwy ])isanych, azali jego zamys i)an Bóg
inaczj obróci. Jako i WMNaszego wielce MPana na sta-o lat i krwawe zasugi w rónych ekspedycyach JKMci

i wszystkiej Rzeczy pltj nastpiwszy, z dziedzictw i starostw

WMMMP. oraz wprzód do nieaski JKM. i wszystkiej Rze-

czypltej wypdzi. O czym tak rozumiejny, tego w krót-

kim czpsie pan Bóg skarze. Jednake my na to pamita-

jc, e WMMMPcn i przyjaciel nasz, pod nieszczliwy upa-

dek i udanie nasze do pana chorego koronnego, gdy ju
przyszo byo nam do poegnania tego wiata przyczyn

by raczy, za co pan Bóg WMNaszemu MPanu i do)ro-

dziiowi nadgrod wieczn niech bdzie, em j^'szcze z a-
ski boj zdrów, tedy my majc tak mio od WMM]\lPa-

na usugami naszemi odwdzicza gotowimy, a wzgldem
nieprzyjani wielkij Kscia W;ninwi(^3kiego prztciwko nam
i wojsku Zaporowskiemu jako i WMMMPanu nieprzyjacie-

lem jest, ycz} my sobie te^o, aby WMMMP.-fU i dobrodzij

na staro lat swoich krwawe zasugi i odwagi przy spo-

kojnem yciu na odmian dziedzictw i starostw swoich na

Lubniach i wszystkim Zadnieprzu majtnociach Kscia Wi-

niowieckiego jako pan zostawa raczy, i do nas ]»rzyja-

cio swoich wiecznych popiesza si, gdy my dodamy
WADDlPanu tak kozak()w goflnych z wojska naszego z ar-

mat jako i ordy ileby WMMMP. })Otrzebowa, aby ten

nieprzyjaciel WMMMP. i nas Ks. Winiowiecki, który si';

nad wszystk Rzeczplt i IcbMMPP. senatory wynosi, po-

ciechy zdrad sw nie odnosi, a poniewa tak wiellca mi-o janie owieconego Ksicia JM. Zasawskiego wojewody

s:indomirskiego PNM z przodków JM. przeciwko nas naj-

niszych sug swoich, jakomy zrozumieli z listu Kscia JM.
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we wszystkich probach naszych, racz WMMP. z aski swej

paskiej do Kscia JM. by przyczyn, i cokolwiekby Ks
JMPNM. mia zamysu pod taki czas, eby si z miociwej
aski swej ])aMskiej z nijniszemi sugami swomi raczy si
znosi, i z nami nie zawod/i, gdymy w takim doznaniu

ask i przyjani z przodkijw Kscia JMPN^i. za najmniejszym

pisaniem listowem gotowimy na usug KSJM. A w ostat-

ku wielce a unienie prosiemy, aby WMMMPan by przy-

czyn za JMPanem Ivoontajem, który [joseni do nas od

Kscia JM., którego zawsze wdzicznie jako przyjaciela przyj

mujemy, aby by na onego askaw, gd\my uniwersay na

wszystkie majtnoci Kscia JMci za daniom JMPana Ko
ontaja wyda surowie rozkazali, aby w caoci majtnoci
zostaway, prócz Makarowa, i powtóre unienie prosiemy,

aby WMMMPan nie wtpic nic z osob by i samo wtór

raczy si popiesza, nie powierzajc wszystkiego w licie

naszym, gdy pan Bóg WMMMP. do nas przyjació swoich

raczy przyprowadzi, wtenczas si o wszystkiem naradzimy,

bo ju kilka listów do WMMMP. przez róne osoby pisali-

my, tak rozumiem, e aden nie doszed Ale teraz skoro

to pisanie moje WMMMP. oddane bdzie, tedy si racz po-

spiesza do nas sug swoich i Kscia JM. PNM. racz pro-

si, aby w nieodmiennej asce swej paskiej chowa raczy,

i askawym by jako i przedtym. A przytym oddajc z naj-

niszemi usugami naszemi yczc te^ro , aby pan Bóg

WMMMPana w dobrym zdrowiu wedug zamysu naszego

i wszystkiego wojska Zaporowskiego do nas przyniós. W^ Pa-

wooczy 29 Juli 1648.

WMMMPanu i dobrodziejowi cale yczliwy

przyjaciel i najniszy suga.

Bohdan Chmielnicki hetman z wojskiem

Zaporowskim rk sw).
(Rkp. Ossol. nr. 225 k. 1 13.—Dwa lata 54).
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5S.

Kopia listu od JMci pana Podczaszego koronnego

do JMci Ksdza Arcybiskupa Gnienieskiego.

Dnia wczorajszego przysa do mnie JMo hospodar

wooski sekretarza swego z kredensem, który ja odsyam
\VM. panu. A co mi przy tyra kredensie powiedziano, krót-

ko /ic/e solita wypisuj. Naprzód e po pierwszyci emirach,

o których pisa, wyszy i drugie surowo nakazujc, jaby

adn miar nie way si han do polskich pastw wtar-

gn, abrenuncyowa przymierzu z kozaki i adnój /idsti-

lialem pastwom koronnym nie wyrzdza. Z tym wtorym
poselstwem posano wasnego rezydenta jego z Kapidzi Pa-

sz. Potem die 18 Juli posano znowu do Porty i' znacznego

czowieka Kapidzi Kilan po to, aby IchMMPP. hetmanów
i innych winiów odebrano od hana i inszych Tatarów,

take zakazano wszdzie i w Konstantynopolu, aby nie ku-

powano winiów uasz>.^, i silistrzyskiemu Paszy rozka-

zano, aby ich bra gwatem od Tatarów, co on ju pocz
exequi. Sprawuje to dextetas hospodara JMci, który uka-

zuje Turkom, e wojska wielkie cigaj si, e pericuLum
jest, aby poskromiwszy kozaków, albo si z nimi uspoko-
iwszy, nie obrócilimy arma na Turki, bdc tak enormiter

lae.i od Tatarów, r^^ez których nam si tak praejudtciosum

stao w przymierz^ poprzysionym. Powieda e posa
listy moje do siebie pisane w tój materyi do Porty, które

jeli taki effekt uczyniy, jako daleko wicój od WMMMP.
irimaie Regni uczyni by mogy in eundem sensum pisane:

a przytym kiedyby si e potwierdzio byo, wczenie przez

posa czowieka jakiego sprawnego i spraw tureckich wia-

domego, którego kiedybycie WMMMPanowie wyprawili byli

dawno, jakom o to prosi, ledwo nie assekuruje hospodar
JM, e Tatarów od tego zwizku z kozakami oderwaliby-
my byli, eby nam winiów co przedniejszych wydali byli

i ebymy byli ab hac parte assekurowali Hempublicam, co

jako wielka rzecz jest, uway kady moe. Ten pan Ka-
zuba mody sysz czowiek, i tureckich rzeczy niewiadomy,
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jeli jako pose jecha parum dignitalis to poselstwo bdzie

miao, jeli jako goniec, tyme kosztem albo mao^co wik-

szym, odprawiby by te tu poselstwo czowiek, coby by
par negotio huic, bo si tu tacy znajduj, co ju takie fnnk-

cye nieraz odprawowali szczliwie. To najgorsza emy
eu tarditate wyprawy posa to sobie sprawili, e emiry nie

tak prdko hana dojd, a on ju na koniu siedzi, i jeeli

Dniepr przejdzie, ju go pewnie zakaz od Porty nie zatrzy-

ma. Atoli przecie in omnem ecenlum yczymy wyprawi te-

go posa i listy da do hospodara JMci, który zaprawd za

takow fidem in Rempublicam godzien wielkiego podziko-

wania. Naszych za rzeczy statu.s z tymi rebellizantami co

raz to gorszy, bo lubo we dwóch potrzebach pod Konstan-

ty, owem poszczcio si znacznie naszym, e jednak coraz

to wikszej potgi przybywa tym zdrajcom, musieli nasi re-

tirowa si, a oni Konstantynów w oczach ich wzili, i po-

tym Zasaw, Korzec i co dalej to bardziej serpit ten can-

cer cum extremo Reipublicae mao. Jam tu pod Gliniany,

nie mamy obaj tylko siedmset czowieka z ksiciem JMPa-

nem wojewod sandomirskim, który nie móg do swego woj-

ska przyby a tu pod Gliniany; do inszych województw

kdy piszemy wymawiaj si, e nie gotowi, lubelskie cho-

dzi tu widz od wioski do wioski, tu pod Gliniany nie chce;

wszakiem prosi przez listy swe, aby zaraz na pocztku

konwokacyj decydowa, kto ma hetmanem by, by ju t
ambicy przeklt i te fakcye praecidere i skoczy, bo je-

eli tak kady powiat takiego sobie bdzie obiera regimen-

tarza jako zechce, bd scopae diss'olutae., a my zginiemy.

Lwów koniecznie opatrzy trzeba, powiat joden dosy temu

nie uczyni, rozumiabym aby WMMMPan cum ordinibus

Regni zleci to regimentarzom wojska, aby po jednej kom-

paniej z puku kadego województwa dali na osadzenie Lwo-

wa i Kamieca, bo uchowaj Boe zgubi te dwa miejsca,

a nakoniec kiedyby Lwów zgin, nie wiedzielibycie WMMM.
Panowie co si z nami dzieje, i posiki by do nas dalsze

nie mogy przychodzi, i z listami nawet ju bezpiecznego

by nie byo przejazdu, ale coby ze Lwowa zgino, prochy,

dziaa, pienidze, których tu privati dosy nawieli, acno

uway, uchowaj tego Boe odjliby wojsku naszemu wszyst-
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kie prochy i óu/zsif/tu, i swemuby tak wiele przyczynili

wszystkiego, e o tym pisa trudno. To wszystko pro fide

mea oznajmiwszy WMMMP. przed Bog:iem moim owiad-
czam si, e cokolwiek muli prafcidi w ojczynie, tom wcze-

jnie i podobno do uprzykrzenia oznajmowa, ubom respon-

sów na to albo nie miewa, albo bardzo nierycho. To ju
kilkanacie razy sine elfectu przypominam, e pienidzy

i szeh^ga na wyprowadzenie armaty do obozu nie masz,

i cho tu pan Siemianowic przyjecha, nie przywióz pieni-

dzy tysijjca zotych spelna, lubo jnko sysz, pan Arciszew-

ski wzi dwadziecia tysicy kwarty, których nie mi^ za-

prawd obraca na co inszego, jeno na tak G^watown
Rzeczy pitej potrzeb; jam teraz musia da znowu kilka

tysicy zotych swoich panu Siemianowiczowi na furmany,

bobymy byli i adnego dziaa w obozie nic mieli. Daem
by pierwej dla armaty co z panem Osiskim przysza czte-

ry tysicy, które mi ju pan i)odskarbi wróci z aski swój,

ale e wzi membran mój na to, prosz abycie WMMM.
PP. kazali fuitm meam eliberown panu Arciszewskiemu.

Wczora znowu daem trzy tysicy zotych, które prosz,

aby mi pan Arciszewski wróci, i przysa wicej pienidzy,

wszak to wódz dowiadczony, i w tym kunszcie okoo ar-

maty dobrze wywiczony, wie dobrze jakiego sumplu potrze-

ba do armaty w obozie. Prosz wielce o te troch pieni-

dzy, bo ja tego nie wiele mam, bym mia jako nie mam,
jeli vilam et sami^uinem dla ojczyzny nie auj, i pienidzy
bym nie aowa, kiedybym ich mia. A o to ]}ei' salutem

omnium nn^^trorum prosz, raczcie WMMMPP. chorgwiom
powiat-jwym kaza si popiesza, bo kiedy nie rycho przyj-

d, daremny to bdzie zawód tak wielki lizeczypltj n.iszj,

i piorwój nieprzyjaciel wszystk Ru opanuje, nili oni nas

posikuj, i sami nakoniec zgin bd mogli. A zatym

si asce WMMMPana pilnie oddaj. Pod Glinianami die

4 Augusli 1648.

(Rkp. Ossol. 225, k. 102.—Dwa lata 28).
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Kopia listu od JMci pana wojewody bracawskiego

do JMKsdza Prymasa.

lllmrissime et Reterendissime Princep.s Domine Domine

et Benefactor.

Krótko pisze jako w cikim i nagym razie; kozacy

albo raczej plehs niezliczona ju Korzec, Huszcz i Tejków

przeszedszy plondruj, igne ferro grassantur\ zamki, mia-

sta wszystkie po sam Bug puste i Dubno odbieae, tak e
ywej duszy nie masz. Nasi od Konstantynowa widzc, e
ju przeby tego mnóstwa ciopów ani suhsisicre mog,
poszli ustpujc nazad, a coraz gbiej id w ziemie, cho-

rgwie bkaj si tu po mm^i^.czkd.ch. nulla spes praesidiiy

po samy Bug ju adnego szlacicica nie masz, albo uszed,

albo trupem zosta. Cimielnicki na swych miejscach i woj-

sko jego. Posowie wie to Bóg jeli si przedobyli przez

te congeriem armatae plebis. Przy mnie dwaj s PP. pod-

komorzowie, co mamy pocz? nie wiemy; passus wszystkie

zawalone nieprzyjacielem, ju tedy co przyniesie czas, to

w rku wszechmocnoci boskiej zostaje. Co si i nam sta-

nie, jeli bdzie possihile przejecha ku Chmielnickiemu i je-

li i z tem swawolestwem simulando ich by kozakiem

przyjdzie jako wita si albo nie. Denigue nam samym

y, albo zdrowiem t ojczynie usug piecztowa. Niech

tym wszystkim pan Bóg dysponuje; WMMMPanu oznajmuj

t7i quo statu ojczyzna. Ptadcie jej, i sobie consulere, a z na-

mi niech to pan Bóg uczyni, co jego . wola, nieche czuj-

niej pilnuj wszyscy etc. W Horodle o pónocy z ponie-

dziaku na wtorek die 4 Augusti anno 1648.

WMMMPauów i braci uniony brat i suga

Adam Kisiel wojev;oda bracawski.

(Rkp. Ossol. nr. 225 k. iio. — Dv,-a lata 68;.

Dziea Karda Szajnocky 7. IX 14
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GO.

Janie Owiecony Ksi Moci P. Wojewodo Sandomirski

Mój wielce Miociwy Panie i Bracie.

Dotd po zotym, któregomy w ojczynie tj swobo-

dnie zaywali pokoju, przysza Rzeczpospolita nasza, e le-

dwo nie rzec moe servi nostri dominantur nobis, .1 musi

rónych do ujmowania tego chopstwa szuka sposobów.

Ofiarowa tedy Ksdz metropolita kijowski, jako duchowna

teje religiej osoba ochot swoj w tym, e chce zbuntowa-

nego tego chopstwa cohibere albo raczej retocare zamysy.

Co jakomy sam od JEMoci wdzicznie przyjli, tak zara-

zem i W. Ks. Moci tego kommunikujemy aby i wiedzie

o tym raczy, i gdy si z nimi zetrze JMKs. metropolita

mie bdzie koiuteligency lub przez listy, lub przez posy,

lub te sam ab omni susptcioms nota by dacuus, ale jako

na dobro ojczyzny naszej czynicy wolne mia z nimi tra-

ktowanie, i w czymby mu conlia WKsMoci potrzebne

byy, aby mu onych denegare WKsM nie raczy. asce
si przytym WKsMci jako najpilniej zalecam, die 10 Augusti^

1648.

(Rkp. Ossol. nr. 231 k. 187. — Dwa lata, 77).

ei.

Kopia listu od JMci Paiia wojewody bracawskiego

do Chmielnickiego die 12 Augusti 1648.

Panowie starsi wojska Zaporowskiego Ptzeczypltej, PP. hetmani,

assawuowie, pukownicy, setnicy i wszyscy moojcy
mnie wielce mili panowie przyjacielowie.

Przypomina nie clic, tylko samym majestatem bo-

ym owiadczam si, jaki mój by i jest affekt dawny zwy-

kj przyjani ku wojsku WMciów. Posowie przytym
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WMm. wedug swego sumienia mog powiedzie, jakom za-

wziwszy midzy Rzeczplt, a WMm. uspokojenie na sej-

mie pracowa, i za ask bo. do tego przyprowadziem

cale e wszystka Rzeczpospolita postanowia na suszne

umierzenie tej nieszczsnej domowj mieszaniny komisy,

i mnie samemu powierzya traktatu tego z W^I., dawszy

mi IcliMMMPP. kolegów, aby mi dopomogli tej pracy ycz-

liwej i na obiedwie stronie poytecznej. O czem ja pisa-

em cztery listy do WMM. dajc zna o tern wszystkiem

lecz kiedy zastaem tu teraz do ucka zczywszy si
z IchMMMPP. kolegami mymi, nowe zamieszanie i niespo-

dziewane miast, zamków i domów naszyci splondrowauie,

gdzie i moja ju niemal ostatnia majtno Huszcza i za-

mek s wyrabowane, zbiór mój wszystek zabrany, a ci któ-

rzy to zrobili, do wojska WMM. powTÓcili, jako mi wiado-

mo jest dana. Tedy nietylko ciko zabolaem na wasn
szkod moj, ale te i jeszcze wicej na to, e W^M. sowo
swoje mnie dalicie i upewnienie do zwrócenia posów swo-

ich zostawa w pokoju, a ja za Rzeczypospolitej lubowa-
em; teraz nowe zabójstwa, mordy, zamków i miast poplon-

drowanie, krwie chrzeciaskiej rozlanie zastaem, i domów
boych nietylko polskich ale i naszych ruskich spustoszenie,

zostawa musz u wszystkiój Rzeczypospolitj w niemaeni

rozumieniu, o czem da pan Bóg z WMM szerzej mówi bd.
Lecz na ten czas rzecz moj do tego prowadz, e za rzecz

mam podobn, i moje listy nie doszy WMM., bo nie wiem

jeeli i posaców moich nie pozabijano i listów moich nie

poodejmowano, gdy tak u nas sycha, e swawolestwo nie

yczy uspokojenia, tak e i posowie WMM., jako mi su-

dzy moi dali sn a Polesiem przebijali si, i nie wiem

jeeli si przebrali do W^MM. Przeto w tak cikim opa-

le bdc, inaczej nie mogem postpi sobie, tylko tak e
tu w ucku z IchMMPanami kolegami mymi zatrzymywam

si, posów wysawszy, jeden list mój spoiny z IchMMPa-

nami kolegami moimi daem, a ten drugi list osobny od

samego siebie posyam. Przez moje wszystkie zadatki ch-

ci i przyjani od tak wielu lat wojsku Zaporowskiemu, a na

ostatek przez wiar wit prawosawn mnie z WMM.
spoin dam WMM., nie chciejcie WMM. do koea wyda
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mnie w sowie wszystkij Rzeczypltj, a na tein miejscu,

gdzie zajdzie przez pany posy to moje pisanie WMM. sta-

nwszy z wojskiem tern, którzy plondruja i poplondrowali

dobra Rzeczypltój, rozkaza poniecha takowej wyuzdanej

swawoli, i odprawiwszy tych panów posów, oznajmi mi,

gdzie mam pospieszy z IchMMPanami kolegami do WMM.
Ja bowiem przywiodem do tego Rzeczplt, i wziem to

na si, eby wojska koronne i W. Ks. L. na osobne miej-

sce zgromadziy si, a ja sam z IchMMPanami kolegami

mymi mam traktowa z WMM. za pomoc bo a wiern
prac moj, dalszego krwi rozlania nie dopuszczajc, t
nieszczliw krwaw tcz, która nieoymlnie jest plag
bo nad nami wszystkimi rozwie jako najprdzj. By-

waj i w pogastwie i niedawno byy wntrzne zamiesza-

nia, prdko jednak obaczywszy pogastwo, i tu jest zguba

ich, sami midzy sob wskok miarkuj si, i tak wic ogie

gasz. To co perswadowaem Rzeczyptj to i WMM. per-

swaduj, nie dajmy oczom pogaskim pa si nasz mie-

szanin i rozerwaniem, a co wiksza obc3'm wszystkim, na-

ostatek i pogaskim narodom; gdy wojsko WMM. dao kie-

dy swoje rycerskie sowo, zawsze dotrzymao, nie moe to

tedy by jedno z wielkim alem i podziwieniem, e teraz

takie si rzeczy podziay i po dzi dzie dziej, gdycie

W^MM. posów swoich do Kzeczypospolitj wysali, i ubez-

pieczylicie wiar swoj i pokor a potym przez instrukcy

wyraziwszy od wszelkici nieprzyjaznych podstpków zatrzy-

manie si takowe WMM. ponow uczynili. Nieche sam pan

Bóg przeniknie wierne poddaskie serce WMM., ebycie
si WMM. obaczyli, a ja ubom ju szwankowa na maj-
tnociach moich, ebym przynajmnij nie szwankowa na

cnocie i wierze u wszystkiej ojczyzny, i wolabym sam pa
trupem, nieli za takow odmian na takowy przychodzi

Rzeczypltej termin. AVicej mi al pisa nie dopuszcza.

Tym list mój kocz i mocno dufam, e ani swojj ani mo-

jj wiary u wszystkiej Rzeczypltj nie zechcecie WMM. do

koca zmaza, ale jako najprdzj przy PP. posaci na-

szych i swoich posów przeciwko nam posa. Mocny jest

Bóg wszechmogcy, e w jednej godzinie poprawi wszystko,

gdy ja do WMM. z wiernym i yczliwym moim affektem
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popieszywszy, sam ustnie to, co mam od lizeczypltj zle-

cono sobie opowiem, i to co za tym uieszczsnem zamie-

szaniem nastpuje przeo, a teraz szerszeni pisaniem nie

uprzykrzajc si za WMM. pana Boga prosz, abym jako

najprdzój w^szystkich WMM. moich dawnych i yczliwych

przyjació oglda w dobrem zdrowiu, których sie zalecam

yczliwój i dawnej mioci i przyjani.

(Rkp. Ossol. Nr. 225 str. llS.—Dwa lata 69).

die 13 Augustu

Z relacyi protopopa jednego z Konstantynowa to ma-

my, e Chmielnicki w przeszy pitek, t. j. 8 praesentis

obozem si pooy z ludem swoim pod Markuszami pi
mil od Konstantynowa, do którego expedito consilio mia
si ze swymi sam zaraz ruszy i tam nieco pomieszka.

Assaw^uowie jego rachuj wojska 150,000, ale my
doszli prawdy, e nie masz wicej nic prócz 118,000, a 600

Tatarów midzy tymi puków 70,000 pancernego onierza,

16,000 Krzywonosa, za czerni trzy puki, których rachuj

ludzi 40,000. Naszego za wszystkiego wojska tak Rze-

czypltj, jako i panicych ludzi 9,600.

Krzywonosa z pukownikami jego czterma mia da
do dzia przykowa, o to e mimo jego zakaz way si
miast dobywa, kocioy upi, panny gwaci i inne eno?'-

mia czyni, ale nazajutrz odkowa ich rozkaza, a podobna

raczej mu si okupili. Konstantynowscy i Midzyboscy
o powrócenie koni do Chmielnickiego przychodzili suppli-

kami, którym kaza powróci wszystkie, jednak nie bez

okupu. Z obozu pod Gliniany die 13 Augusti 1648.

Tuteczny obóz gliniauski wszyscy mijaj. Lubelskie

chorgwie pod Tarnopolem, id pod Lachowce do szwagra,

szkody w Zoczowie poczyniwszy srogie. Kamieniec na cien-

kij nici, Lwów take, jeeli ratunku i odsieczy nie bdzie,

a potym miosierdzia Chmielnickiego, die 13 Augusti.

(Rkp. Ossol. 225 k. 12'. — Dwa lata 76, 82).
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63.

Kopia listu od JMP. ukasza Miaskowskiego s-
dziego podolskiego do JxMP. podkomorzego

lwowskiego.

Przed kilk dni namieniem krótko WMMMPanu przez

poczt trembowelsk co si z Barem stao, teraz oznajmuj

i si za nowina albo nigdy albo rzadko odmienia. A to

ju Bar tak wielkie miasto z potnym murowanym zam-

kiem, z armat Rzeczypltj, i ze wszystkim w poniedziaek

przeszy przepado wprzód dla diffidencyój, a potym dla

nieostronoci niemieckiego regimentarza, który na raku

wlokc si z Warszawy dokoa, krc ode Lwowa na o-
siasz. Ska, Orrainy, Dunajgród, za na Burkowce, na

Szelechów, die 3 praesentis przyszed do Baru; nazajutrz

zaraz o poudniu zebrawszy si w ótuszkowie nastpio

na niego to bobowe i dniestrowe hulstjstwo; wysa Kul-

czego w kilkudziesit koni z swoimi, a potym i Niemców,

ale zaraz potnie nastpili, i na nich w bram wjechali

i za pierwszym impetem strzelajc, ujedajc, miasto

Czemeryskie wzili. Niemcy niebota, którzy przez wszystek

czas jako odwani kawalerowie dobrze stawali, odstrzeli-

wajc si, jedni mostem zrzucajc go za sob, drudzy wpaw
do Lackiego miasta uchodzili. We rod i we czwartek

puki przychodziy, i do koa miasta obtoczyway, szacami,

sztakietami, hulaj grodami. We czwartek nasi wypadszy

odjli im jedn czerwon chorgiew, w pitek rano uczynia

si taka mga, e jeden drugiego nie widzia pod któr ze

wszystkich stron przypuszczali do szturmu; nasi wszystko

pracsidium obrócili ku grobli, ku mynom gzie w^au nie

byo, jedno ladajaki parchan; oni za zdrad Rusi, tam

okrzykiem i ostpem nastpujc, tu od zamku midzy zam-

kow a iwanosk bram, gdzie naszych nie wiele byo,

i jeden od drugiego daleko sta, bo najlepsze fosy i way.

po drabinach i po skowatych okrzesanych (po których po^

spolicie z najwyszych dbów krogulce i gobie zbieraj)

drzewach na way weszli, i ty naszym od zamku wzili,
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bez respektu Rusina nie Rusina cinali, tak i i dwudziestu

Niemców z JMPanem Potockim nie uszo do zamku. Na-

peniwszy miasto plondrowali i czci szturmowali do

zamku, zkd ici armat raono, czci na zchod Nvoali,

i na mieszczan}', aby szli do miasta, a ie dla nich wa-

rzyli. W sobot rano wysa do nich JMPan Potocki wprzód

popa z listem, potem Kulczego traktujc, i sam in fidem

ich po drabinie wyszed do nich, i dosta si do opieki

i warty pukownika Bracawca. Obiecali byli zdrajcy wszyst-

kich z zamku wolno puszcza, gdy rano w niedziel wycho-

dzi i wyjeda poczli, a widzc e obrawszy ze wszyst-

kiego cinaj i morduj sine discrimine wszystkich, znow^u

si zawarli kilkanacie Niemców z ydami i z niektóremi

obywatelami, i cay si dzie potnie rac z armaty bro-

nili, ale tych z obudwu kocioów i dzwonicy dominika-

skiej bardzo psowano. Tandem w nocy fosy opanowawszy,

i z niektór Rusi w zamku bdc porozumienie majc,

w poniedziaek kilka godzin na dzie zamek czci przez

moc, czci przez zdrad Rusi opanowali, bo chocia za-

mek wzity, przecie jednak ci kilkanacie Niemców z sto-

owej izby i z pokojów wielkiego gmachu tak si bronili,

e jeden na drugim poleg. Bieleck. mój wony, któregom

by posa ztd z listem JMP. chorego koronnego do

mnie pisanym do pana Kaliskiego i p. Broniewskiego (bo

JMPan starosta swego do nich nie posa) aby si byli

z Baru nie ruszali, nie mogc przejecha z JMPanem Po-

tockim, tak przyby i by przy nim, a si dosta Bra-

cawcowi, a sam si wychyli przysigajc i go za lazuk

nie majc na drodze pojmali, i ten mi t relacy czyni, to

przydawszy, czego ja vvypisywa czasu nie mam, jakie uci-

ski, jaki oskot, jaki krzyk, jakie lamenty byy, kiedy

w miasto wpadli i z chorgiewkami po rynku wywijali.

Kiedy za ostatnim szturmem zamek wzili, cokolwiek ge-

nera na wiecie tyrastwa i okróciestwa i bestyalstwa tego

zaywali: na koo miasta i po miecie po wszystkich uli-

cach peno trupów, zdrajców byo wicej, potym w^zitemi

w zaniku porównywali. Pukownikami Kuszka szlachcic

bracawski, drugi pop, trzeci Habacz, czwarty Bracawiec

pity Stpka; posali zaraz do Krzywouosa pytajc o zda-
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nie Chmielnickiego, co maj czyni z zamkiem z armat

(ow znaczn): z prochami, oowiami i z panem Potockim.

^Vczora burmistrz póno przyszed ztamtd, to wszystko

potwierdza, bo to infeticias nasza, i podjazdy we stu,

w pótora set koni nasze, nic nie przynosz, jeno wsi upi,

poddanych depaktuj, i to mpertum genus drani, sami

mylc o zdradzie, gdy JMPana halickiego poufay jego

szlachcic zdradzi. My tu w takiój machinie, dopiero kiedy

na onych przychodzi, widzimy, i le bez piechoty, i w ko-

pikach, w uczkach nulla spes^ dopiero do nas do muru.

ale po Hobie patrzc smy rarinanies in gurgite vasio^

i rachujc si dobrze midzy sob, gdy lacki urzd przy-

szed do nas, i jest pod pi tysicy w miecie Rusi co

im nie ufaj, i midzy dawn 200 piechoty 140 najwiksi

zdrajcy. Juemy si sprzysigli sta przy sobie do rody,

najdalej do powrotu naszych PP. Strzyowskich, bo jeli na

nas nastpi^, broni tak wielkich ruin ani sposobu ani po-

dobiestwa nie mamy, co WMMMPan z listu, którego tu

posyam przepis, raczysz wyrozumie. Powolne zaczym i uni-

one posugi moje oddaj w ask WMMMPana i dobro-

dzieja. W Wonkowcach wyrzucili koci pana Zamiechwskie-

go i bestyalsko si nad nimi pastwili, i p. Czermiskiego

kociorn i innych umarych nie przepucili. Zbytkowali si

Lachy nad nami ywemi, a my te teper nad kociami

i nad ditamy waszemi budem. W Baru za horrenda paira-

bant w kocio]kach, na ambonach i przy otarzach. W Ka-

miecu die 15 Augusti 1648.

Czekaem na okazy, ale dzi rano dla tego, i stray

nie masz i nie byo dobrej, nic a nic nie sycha, a dano

zna i ju puki wal si przez Niedbor i nastpuj, a my

gotowoci i ratunku nie mamy. Ju podobno ostatni raz

pisz mój dobrodzieju do WMMPana, bd askaw na on
i na dzieci jeli ujd. W Kamiecu die 17 Augusii 1648.

(Rkop. Ossol. nr. 225 k. 128. — Dwa lata 60).
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64.

Z obozu pod Glinianami 25 Augusti 1648.

Nasi Majores Poloni spadli z sawy i reputaty swojej,

kiedy nas tak dugo ratowa nie chc, kiedy na raku id.

Ju ztd jutro ruszamy si wszyscy nie cao 2000 ku nie-

przyjacielowi prosto. Aza przynajmniej sandomirskie cho-

rgwie pogoni cnotliwego kasztelana i pukownika swego.

Kuszy tutecznych PP. regimentarzów pan wojewoda kijow-

ski i Jeremiego proroka proba, na co panie Boe daj

szczcie.
Woj. MP. L. mpp.

(Rkop. Osso. 225 k. 131. — Dwa lata 84).

GS.

Die 26 Augusti nad Glinianami w obozie przed

pobudk i ruszeniem 1648.

Com pisa wczora do JMci l^^sidza poznaskiego nie

dobrze, to dzisiaj gorzj jeszcze, racz WM. przeczyta, a ju

odaowa nas bomy zginli, niebdzieli wielkij boej a-

ski i miosierdzia, nie od rki pogaskiej kozackiej zginie-

my, ale od braci naszej nieszczliwej, e ratowa nie

chcieli, ani chc obiecawszy. Przyjd na pogrzeb i popió

lwowski. Ju idzie wojsko ztd w dziewitnacie chorgwi

naszych dobrze rachujc 1,500 do boju, nie wida nie sy-

cha nikogo wicej oprócz kilku sandomirskich chorgwi

gdzie blisko. Od pana starosty krakowskiego wczora byy

listy z Dbrowy od Wisy samej. Z traktatów nic tylko

miech, rozkaza do pana Kisiela Chmielnicki e we Lwo-

wie z nim traktowa bdzie. Idem iii supra.

W kilka godzin po W7prawieniu posaca WMMMPana
przyszy mi listy z Konstantynopola z t wiadomoci, i
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9 Atguófi janczarowie w Konstantynopolu wielkie motus

bardzo wzruszywszy cesarza ottomauskiego ad perpeluum

carcerem wtrcili, a za cesarza sobie obrali syna jego imie-

niem Sutan Mechmeta, któremu tylko lat om jest. Wezyra

przeszego na szablach roznieli: rozumiem i z tj odmiany

cesarza tak ladajakiego lepij rzeczy pójd; t§ ja wiadomo
jako potrzebn WMMMPanu tego momentu posyam. Znowu

dano mi dzi zna jako hau Kapodzilas Kihaje odprawi.

Ten gdy IchMMP. hetmanów rekwirowa, odpowiedzia mu
han, i PP. hetmani nie w mocy mojj s, ale murzowie

ich trzymaj, którzy wojsko polskie z kozakami gromili,

i hetmanów pojmali. Gdy za do murzów przyszo, murzo-

wie mu calhegorke odpowiedzieli, e hetmanów nie wyda-

dz, bo tak wiele braci swoich w Polsce maj w wizieniu,

których póki nieodiszcz, tych uwolni nie mog, a Porta

ottomaska niech sobie postpuje z hanem jak chce. Teraz

za t odmian cesarza, jako Porta z hanem dalój postpi
zechce, nie wiem. W tym te przestrog WMMMPanu daj,

i han teraz do Tatarów budzi ackich posa, aby gotowi

byli, i skoro si miesic ten pokae, aby si ruszyli.

(Rkop. Ossol. nr. 225 k. 181, — Dwa lata 82).

Punkta komisyi z Kozakami.

Frimum punclum. Komisarze zjad pro die 23 Augusti

do Kijowa, i tam non 'obsianie umus pluriumque absentia

przystpi do komisyej, która we dwóch niedzielach expe-

dielur najdalej na dzie G wrzenia. Assisienlia PP. komi-

sarzów 2,000 ludzi propier securilalein PP. komisarzów et

decus Reipublicae.

1. Winiów którychkolwiek u siebie maj dimtUanl.

2. Armat wszystk w tym pogromie dobyt restiluani,

3. Którekolwiek midzy niemi a ord zachodziy kon-

juracye abiurent i no^um Heipubltc-ae sacramenlum dicanl.
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4. W przysidze to im dooono bdzie, e sie do a-
dnej fakcyej tak foris jak i infus nie bd czy, ale excu-

bias agent na granicach swoich.

5. Jeeliby Rzeczpospolita potrzebowaa operam ich

albo na Tatary albo na morze, cum consensu jej excurrent

i znaczn przysug diluent admissum cri?nen.

6. Chodak adn miar nie ma od nich r?'^/«;7' jakim-

kolwiek sposobem, lubo na Tatary, lubo na morze, kiedy-

kolwiek ich opera Rzeczpospolita uteui\ ale eiim siio prae^

sidio przy dispozycyej Rzeczypospolitej zostawa bdzie.

7. Których midzy sob znajd hersztów tych tumultów

wydadz komisarzom, z których PP. komisarze czci tam

ad exemplum poenas suraent^ czci tu do Warszawy za-

chowaj na karanie.

8. Supliki kozackie ex duplici causa originem ex facto

et fundo infactum trudno moe inuiri za mierci tych

którzy mogliby inculparl, albo ju poginli.

In causis fundi bd moderowali PP. komisarze, co

któremu z kozaków decessit niesprawiedliwie, aby to mogo
restitui, Przytym si upominaj listów . p. króla JMci

o których oni powiadaj, jako mieli na aukcy 12,000 woj-

ska sobie dane.

9. od oddano im, jako to interiit w tem zamieszaniu

sami lepiej wiedzie mog, ale luboby ich nie doszed, per-

fidia stracili go, i nadto sobie spoliis nagrodzili, jednak

jako ju in abseuium Reipublicae przez przysig redibunt

now sub, stipendium pozwol.

10. Wolno do kumejskiej komisyej restringent, a jee-

liby nie mogli induci ad eandem disciplinani^ odstpi PP.

komisarze pereasawskiej i kuryko wskiej komisyej.

11. Datur potestas PP. komisarzom agendi z niemi, co-

kolwiek bd mogli pro dignitate Reipublicae uczyni, pilnie

tego postrzegajc, aby inestinum jako najprzdzej bellum

umierzyli, a adnego in Republicam udziau ani awulsiej

jakich dóbr nie pozwol.

12. Po skoczonej komisyej regestr kozaków spisz i to

cacebunt aby prócz tych regestrowych aden nie mia sobie

kozaka assumere. A jeeliby IchMMPP. komisarze mutatio

nem jak in statu kozaków, w którym si teraz znajduj,
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znaleli, chociaby na Zaporoe uj mieli, prosequantur

PP. komisarze fimctionem suam, aby do szczliwego skutku

przywie mogli.

(Rkp. Ossol. nr. 225 k. 135. — Dwa lata 60).

G7.

Kopia listu JMPana Wojewody Bracawskiego do

JMPana Wojewody podolskiego pod Karczówk
7 Septeiribris 1648.

Czekajc na lepsz, konstelacy i rezolucy od Chmiel-

nickiego, trzymaem posaca JMPana podczaszego podol-

skiego. Lecz e si dotd ztamtd z swoich nikt nie pojawi

i z podjazdów t przynosz wiadomo, e po te wszystkie

dni srogie mntus midzy kozakami byy, a potym nastpiy

i caedes^ e cili kilku, i o samym Chmielnickim wtpi
eby by yw, tedy aduj wiadomoci nie majc resumen-

dae commissioms expedio tego posaca i to pisanie moje

daje do WMMMPana z niskim pokonem moim. Oznajmuj

i o tym, i IchMMPP. kolegowie moi ju o powrocie my-

l funkcy swoje widzc frustraam, to i mnie nietylko

aftekcyi moja podagryczna, która mi in dies barzij oppri-

mit, kae, ale te dolor anlmi, gdy exclusus zostawam a eon-

siliis et confiderilia votis\ tedy prosequar teraniejsz ojczy-

zny naszej ticissitudinem^ a sam na dalszy czas jeli mi

pan Bóg zaszczdzi zdrowia zachowuj si; wiadomoci ju
odemnie i od IchMMPP. kolegów moich nie wiem jakich

dalszych WMMPP. oczekiwacie, aperta hostilitas, choby to

pan Bóg uczyni, eby si miay powróci traktaty, kiedy

dotychczas adnj wiadomoci nie byo. Pewniejsza to, e
ju Chmielnicki nie yje i moi posowie, albo te Chmiel-

nicki ju poszed za czerni swawoln i posów deiineli ta
hoslililas monet. Dzi albo jutro e si mieli ruszy kozacy

ku nam tak którzy w^ ich taborze byli powiedzieli. Umo-

horyczyem ja jednak jeszcze jedn osob, która mi si
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podja by w taborze kozackim, dowiedzie si o Chmiel-

nickim i o posach, a jutro powróci, naco czekam. Siebie

przytym asce WMMMPana pilnie zalecam.

(Rkp. Osscl. nr. 225 k. 156.—Dwa lata 91).

GS.

Kopia listu JMPaua Starosty sokalskiego do

JMPana Kanclerza koronnego de data 13

Septemhris 1648.

My tu stoimy obozem mil ma za Czohaskiem Ka-

mieniem w t stron ku Konstatynowu obóz dotd biparti-

tus, bo ksi JM Winiowiecki z panem wojewod kijow-

skim, podolskim ksiciem Koreckim i z JMci panem starost

bracawskim (lubo ten opttmarum partium) osobno pó mili

maej przez grobl i przepraw. Tego okazya dotd bya
prma ksit JchMci to o aszcz to o hajduków zbie-

gych, liche bardzo ale uporne simultales. A interim quan-

tum detrimenti w teraniejszej nieprzyjacielskiej zawzitoci

rzecz sama jasna, potne podjazdy kozackie splondrowali

uck, Ostróg, Satanów, a sam. stojc Chmielnicki od nas

nic nie bdc turbowany midzy Konstantynowem a lasami

mil pi od obozu naszego oczekiwa (jako powiadaj jzyki)

oczekiwa ordy. Wczora sam pan Bóg zczy te diffidencye

ojczynie szkodliwe; nomine JchMMPP. komisarzów posa-

nimy byli, JMPan Sandomirski i ja za pomoc bo spra-

wilimy in unum do rzetelnej imprezej puszczone w amni-

sty spólne diffidencye. Szczliwie stana ta konzultacya

pierwsza i ex voo caego wojska ^Yyprawione nasze zaraz

potne podjazdy, gromi puszczone ku Woyniowi zagony,

jako dotd z aski boej szczliwie si nadaway, poszed

i jeden do samego wojska dla pewnego jzyka, które dzi

oczekiwamy. Bo tak nieprzyjaciel w okopie swoim wojsko

wszystko zawar, e dotd nie byo possibbile mie z sa-

mego wojska regestrowego oprócz chopstwa i buntowników
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a jednego z puku kaniowskiego przez ludzie ksicia JM.

Pana wojewody ruskiego pojmanego. Ten to twierdzi, e nie

wiedz^i dotd o naszem zgromadzeniu wojska, lubo tak bli-

sko od nas. Jutro w imi paskie ruszamy si ku nieprzy-

jacielowi, nocleg pierwszy by ma ku Krasiowi we dwóch

milach od przeprawy jednój krasiowskiej a od Chmielnic-

kiego okopu drugie dwie, które snad wyprawi przed nami,

chcc ubiee Konstantynów znowu opuszczony. Ruszenia

naszego okazya list pana wojewody bracawskiego, który

posyam WMPanu i dobrodziejowi. Gdy to pisz przybieg

dopierusieko w namiocie moim do JMPana chorego,
Zabuski kozak, który dzi uciek z taboru Chmielnickiego,

e Chmielnicki stoi od Konstantynowa w mili z tamte

stron, w^ojska jego na sto tysicy, ale takiego zezmorzo-

nego, bez strzelby dwie czci wiksze, okopu adnego ani

ostronoci, wszystko wojsko na kady dzie pijane, w tern

upewnia, e gdy w mili bdzie wojsko, zaraz przeda si

konspirowauych regestrowych i zpraktykowanych przez nie-

go wicj ni tysic, nie rychego tego ale dobrego da pan
Bóg jzyka, za którego relacy (ale i bez tego) ochotnie

rusza si dzi wojsko do tego nieprzyjaciela. Tene Zabu-

ski kozak o teme zapewnia, e ordy w tym tygodniu wy-

gldaj pewnj, która gdyby ich omylia dla prdkiego Ja-

cesanu (?) przychodziby im musiao, trwoy z sob, bo

ten Zabuski drogo montonowany (?) przez ten czas zostawa
w obozie kozackim od JMPana chorego koronnego.

(Rkop. Ossol. 225 k. 165. — Dwa lata 98),

GO.

Kopia listu JMPana Wojewody Bracawskiego
w mili 0(1 obozu bdcego do IchMMPP. Wo-
jewodów Podolskiego i Kijowskiego i do

IchMMPP. Komisarzów,

Wziem wiadomo ze szlachcica Ihnatowskiego któ-

rego mój podjazd wzi pod Krasiowem i jam nie podej-

rzanym widzc, ów potrzebnego widzc wypytawszy puci,
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i e by nieborak skrpowany kazaem ukontentowa i da-
em kartk dla ochrony. Teraz go znowu wzito i w wi-
zieniu jest i mnie em da t kartk i wypuci go nie

maj za dobre. Dla Boga, dugo ta bdzie diffidencya mi-
dzy nami. Jednako ojczyzn miuj, jednako mi nieprzyja-

ciel petit, jednako wszystk substancy moj zniós, przecie

reprobus nie ustawa rerum semus. l^rosz WMMPP. niech

mi si to nie dzieje, bo porzuc wszystko. Oznajmi przy-

tym WMMPP. i zostajc tu na sparzy ju trzy nocy imi-
gilare musiaem wedug jzyków potnego obawiajc si
nieprzyjacioów nastpienia, i dlatego posyaem i tj nocy
na trzy nocy podjazdy do przepraw, które powróciy z j-
zykiem takim, e jakby wczora mia by sam Chmielnicki

w Konstantynowie, jako bito z dzia w nocy i u mnie sy-
cha byo, albo nad kumiuskim stawem ju taborem stan
albo wszed sam w Ivonstantynów, kozaków za zegnano

zewszd i sprowadzono, e ich nigdzie nie znajdzie, a wia-

domo ta i wczora e ksidz metropolit zatrzymany i po-

sowie moi, snad tymi irritatus^ i wczora przyszo co
kommunika przed wieczorem do Konstantynowa. Alterutrum

spodziewa si albo odprawy ksidza metropolity, albo ich

zatrzymawszy potny jaki podjazd wyszle. Mnie nie godzi

si ustpowa, jako pan Bóg pobogosawi, tak si \vstrzy-

mywa bd. Ta jednak WMMPanów procra&tinatio ruszenia

si eby nie bya szkodliwa, stabtt alto judicio WMMPa-
nów, jeeli praeocmpamt nad kumiskim stawem Chmiel-

nicki z swym taborem, nam wody nie masz, tylko pod

Rosoowcami, i tak do pooenia obozu. Mym zdaniem nam
komisarzom zapyta go: traktujesz czyli nie? odprawujesz

posów, czyli nie? WMMPP. z wojskiem nastpi. Jeeli b-
dzie traktat, niech bdzie, jeeli wojna, tedy w imi pa-
skie agoredi, poniewa si wojska Rzeczypospolitej ju do

kupy zgromadziy.

(Rkop. Ossol. nr. 225 k. 16S. — Dwa lata 108).
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TO.

Po napisaniu listu wczorajszem do WMci oznajmuj
WM. e tu wczora po odjedzie pana wojewody sandomir-
skiego do Tarnowa przybyli PP. wojewodowie kijowski

z ruskim i PP. starostowie róaski, opoczyski, omyski
i kilku inszych mizernie bardzo, osobliwie ruski komisera-
cyi od wszystkich godzien, bo wszystko co mia na wiecie
straci i sugi nawet i dragany z piechot, kilkanacie tylko

z nim rkodajnych; z towarzystwem na przedmieciu stan,
Ormianin jeden sprawi mu obiad i pocieli da. Posya do
nich pan podczaszy inwitujc na dzisiejsz schadzk i rad
do Franciszkanów, ale si zaraz ozwali PP. wojewodowie
obadwaj i omeski z disgustami swymi przeciwko niemu

o mowy i plotki, e si bi nie chcieli, e de /uga inszych

widzieli, do czego si nie zna pan podczaszy; idziemy z pa-

nem podsdkiem i pisarzem jedna ich i prosi do koa.

Multui7i accederet Lwowu, kiedyby tu ruski zosta i podj
si regimentu, czego si zbrania niedostatkiem, strat wszyst-

kiego wymawiajc, wielkie serce do niego ma wszystko ry-

cerstwo, wiele ich oywa si zosta, jeeli on zostanie i re-

gimentowa bdzie. Pan margrabia i pan Koniecpolski Ale-

ksander powrócili tu do Tarnopola z caemi chorgwiami

swymi, bo niedochodzili wojska. Dla Boga ywego zagrzejcie

tam pana wojewod ruskiego listami, i pienidzy co dajcie

aby tu zosta, i do Zamojcia, gdzie maonka jego jest, nie

odjeda. Juby tu dla Boga i kocielnych skarbów ruszy

trzeba, bo i kocioy gin. Ksidz Itayanowski bosy re-

format pokrewny nasz przyniós wczora srebro swoje do

koa, i dawa smtnym paczcym onierzom po czerwone-

mu zotemu, przyjmowali z dzik, wielka mio i cnota

jego.
{Rkop. Ossol. nr. 225 k. 176. — Dwa lata 125).

71.

Nie doczekae si WMMMPan wesoych awizów, czego

panie Boe si poal. Ju z gruntu na gow praectpilatur



DWA LATA DZIEJÓW NASZYCH.

et pericliaur ojczyzna mia. Ruunus in ruinurn^ in casum

et occasum^ prdzej Cbinielnicki doczeka si Tatar, których

wywróy przecie pau sdzia rodzony mój i postrzega usta-

wicznie nawet i sam hospodar JMci pana podczaszego ko-

ronnego, ale kolegowie wiary nie dawali. PP. ksita trzy

dni si pod Swiatczem jednali, trzy dni pod Czohaskim,
a cztery dni deliberowali, jeli bi Kozaków, nieli ordy

przyszy, bo budziacka i dobruska we rod tylko przyszy,

krymska do upu do podziau tak srogich odbieanych do-

statków i armaty. Piechota wszystka zgina. O panu Osi-

skim jedni twierdz, e yw, drudzy e w okowach. Pano-

wie wojewodowie ju tu s,, kijowski z ruskim. Pan podcza-

szy koronny, PP. starostowie lwowski, lubelski, rogoziski;

rotmistrzów, poruczników kilkanacie, towarzystwa kilka

set. Jutro znowu connilium bdzie rano. Maj rzeczy nie-

dostaje, pienidzy dla poatania i poywienia towarzystwa,

bo wojska dobrego, kiedyby te dwoje byy rekwizyta. Ta-

tarów z chopstwem in momena wygldamy. Lwowu ratunku

nie chcecie da, ani chcecie, zgina i gwardya królewica

JMci Karola, która nie chciaa przy Lwowie zosta. JMPan
Micha Firlej dopiero tu przybiea ranny samowtór, straci

chorgiew, dobr ma saw, do ojca biey w Podgórze do

pana starosty trembowolskiego nepos i pronepos ^YM. ze

Lwowa die 27 Septembrus 1648.

(Rkp. Ossol. nr. 225 str. 176. — Dwa lata 106).

f^iT^

Dzisiaj przed poudniem byo koo u Franciszkanów

w kociele, ze trzy godziny czekalimy panów, potym z pó
godziny jednali, o mowy i o plotki ponne. Tandem zasiedli

panowie wojewodowie kijowski z ruskim, pan podczaszy ko-

ronny i PP. komisarze i stai;pstowie lwowski, omeski,
róaski, bracawski, gródecki, stranik koronny, rotmistrze,

Dziea Karola Szajnochy 7. X. 15
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porucznicy, towarzystwa okoo 3,000. Ant omnia dyrektora

wojska chcieli mie i wiedzie, mianowany Kse JMPan
wojewoda ruski, podj si non graiathn condiUonalitei\ je-

li wojsko bdzie i pienidze mu dadz, jeli pan podczaszy

regimentu swego ustpi, na którego wielkie aklamacye kon-

tradykcye przez trzy godziny byy, tandem przyszo do tego

kiedy ju catedixerat et deposuerat urzd swój regimea-

tarski i przywilej jutro primasowi odesa obiecowa, e ga

znow^u proszono i panowie wojewodowie cum caeteris. Dugo
sie wymawia, tandem suscepit onus pro peccatis. Deklaro-

wali si obadwaj maxtmts studiis totis viribus suy ojczy-

nie, aciae gratiae od wojska, komisarze PP. starostowie

omyski z róaskim zostajc tu obiecali omnimodam cu-

ram et operam conquirendae pecuniae^ tylko eby rotmistrze^

porucznicy komputy kompaniej swoich podali, dzisiaj zara-

zem aby hetmani widzieli z czym w pole wyni i na pod-

jazdy posa. Zatym na bankiet praecipui do zamku poszli.

O Tatarach nie sycha, twierdz e ich tylko 5,000 byo
i ci praeda onusti odeszli. Kozacy na tyme miejscu. Pana

Osiskiego zdrowego z tysicym piechoty idcego ku Lwowu,

twierdzi e widzia w drodze pan Kochanowski, pieszy

rotmistrz. We Lwowie 28 Seplembris 1648.

Wojciech Miaskowski.

(Rkp. Ossol. nr. 225 k. 175. — Dwa lata 126).

73.

Jan Kazimierz z boej aski obrany król Polski, wielkie ksig
Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, mudzkie, Inflandz-

kie, Smoleskie, Czerniechowskie i Szwedzkie, Gotski i Wan-
dalski dziedziczny król.

Oddawszy ju powinne dziki majestatowi boskiemu,

który królom wszystkim do rk oddaje sceptra i kadzie na

gowy korony, e zgodnymi i wolnymi gosami wszystkiej

Fizeczy pospolitej sadza nas na tronie królestwa polskiego
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i wielkiego Ks. lit. take ksistwa ruskiego i wszystkich

pastw do nich nalecych. Za najpierwsze to królewskie

staranie nasze by poczytamy, aby wntrzne zamieszania,

które z dopuszczenia boego po zejciu z tego wiata .
pamici króla JMci pana brata naszego powstay jako naj-

skuteczniej umierzone i przy wszechmocnej boskiej opa-

trznoci królewsk powag nasz ugaszone byy, Jakomy
tedy ju przez pisanie nasze przed szczliw elekcy nasz
wysane afekt nasz wojsku Zaporowskiemu i wodzowi wojska

tego owiadczyli, nagradzajc yczliwe chci wasze i pomnc
na dobrodziejstwa . p. najj. królów JMPana ojca i brata

naszego pana Boga prosilicie i yczyli tego, aby nie kto

inszy ale my z teje krwie królewskij idcy na to króle-

stwo obrani byli, tak i teraz ju zostawszy królem i panem
waszym, ku wikszj pociesze waszej o tym boskiego maje-
statu zrzdzeniu oznajmujemy i ask nasz któlewsk wo-
dzowi i wszystkiemu wojsku naszemu Zaporowskiemu opo-
wiadamy. A przy tem to wszystko cokolwiek w teraniejszem

krwawem nieszczliwem zamieszaniu dziao si midzy
wojskami Kzeczypospolitej a wojskiem Zaporowskim, chcc
zgasi a spoiny wojsk naszych spólne siy na nieprzyjació

pastw naszych obróci, wkadamy powag osoby naszej

królewskij i jakomy wodzom naszym koronnym i W. K. L.

przykazali wszelkiego poniecha zamieszania, tak i was pil-

nie napominamy i rozkazujemy, abycie jako wierni poddani

nasi poniechali wszelkich wojennych zapdów, a powróciw-

szy na miejsca pukom waszym z dawna naznaczone i po-

gastwo od siebie precz odesawszy do nas jako najprdzej

posów swoich wyprawili, wierne poddastwo swoje owiad-
czyli. A my w tem upewniamy, i cokolwiek do potwierdze-

nia wolnoci, swobód i przywilejów wojsku naszemu Zapo-

rowskiemu bdzie naleao, to wszystko przez tych posów
z obfit przytem ask nasz wam owiadczymy, a do grun-

townego uspokojenia komisarzów naszych imieniem naszem
i wszystkiej Rzeczypospolitj ludzi wielkich, uwaanych
pokój miujcych zarazem naznaczamy, yczc tego, aby

adna pamitka tego zamieszania nie zostawaa, a zakwit
znowu pokój i bogosawiestwo boskie pastwom naszym
przywrócone byo. Z t aski naszej królewskiej deklaracy
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urodzonego Stanisawa Chodakowskiego wysyamy i jako

najprdzej z nim wespó posów waszycli do nas bytnoci

oczekiwamy. A teraz wam wiernym poddanym naszym ask
nasz królewsk wodzowi i wszystkiemu wojsku naszemu
Zaporowskiemu ofiarujemy. Dan w Warszawie 27 Novemhra

1G48 roku.

(Rkp. Ossol nr. 225 k. 103. — Dwa lata 138).

74.

List do Climieluickiego i wojska Zaporowskiego.

Pierwsze oddanie wiernego poddastwa waszego, któ-

recie ju nam za ask bo na tronie siedzcym przez

wielebnego ksidza Andrzeja Mokrskiego oddali, wdzicznie

przyjmujemy. Nie zaniecialimy i my podug dawnych zwy-

czajów obwieci was wedug elekcyej naszj i ask nasz
królewsk przez umylnego posa naszego urodzonego Sta-

nisawa Chodakowskiego ju owiadczylimy. Gdy tedy

i majestatu naszemu ju oddana jest wierno poddastwa
waszego, i wam pokazana jest aska nasza królewska, susz-

na aby aski naszej ku wam i wiernego poddastwa wasze-

go ku majestatowi naszemu wyrany nastpowa skutek,

który ten pierwszy po was mie chcemy, eby posowie

wasi przy poddastwie wiernym z tym o co do nas suppli-

kowa bdziecie, jako najprdzój przybyli. My za zaczy-

najc szczliwie wadz nasz królewsk przykadem naj-

janiejszych przodków naszych idc, buaw i chorgiew
wiernemu wojsku naszemu Zaporowskiemu nalece do rk
waszych jako starszego wodza tego wojska naszego poszle-

my, a przytym dawnych rycerskich wolnoci waszych przy-

wrócenie uczyni obiecujemy. Co si za dotyczy zamiesza-

nia, które dotychczas (al si Boe) trwao z niemaym
spustoszeniem pastw naszych i krwi niemniój chrzecijan

-

skij rozlaniem, e z przyczyn w licie waszym wyraonych,
a nie z wojska naszego Zaporowskiego by pocztek, sami

to poniekd widzimy. Lubo tedy z wielkim alem naszym
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tego wszystkiego co si stao zaywamy, ju niebu zagai c-

wanemu i boskiemu jego . wyroku dopuszczeniu przyczy

-

tawszy, gasi ten ogie a nie szerzy chcemy. A jako pan

Bóg pokor kadego ubagany bywa, tak i my bdc po-

mazacem jego pokor wasz przyjmujemy. A to cale po

was i wojsku naszym zaporowskiem obiecujemy nam i Rze-

czypltj e wystpek ten cnot, wiar, dzielnoci i ochot
w rycerskich usugach przeciwko kademu nieprzyjacielowi

nagradza bdziecie. Co za do drugiego punktu proby
waszj, aby wojsko nasze Zaporowskie pod wadz majesta-

tu naszego królewskiego zostawao a nie PP. starostów

ukrainnych, nie chcemy i my inaczj i dostatecznie wyro-

zumiawszy przez posy w'asze to suszne danie przez ko-

misarze nasze obwarowa jako najlepiej zechcemy. Take
w trzecim punkcie wzgldem unij skoni si do suplik

waszej i susznemi ukontentowa rodkami zechcemy. Z tym

tedy wszystkim, czego po nas wojsko nasze Zaporowskie

affektuje, jasn aski naszej deklaracy do was przez wie-

lebnego ksidza Mokrskiego bez wszelkiego omieszkania

odprawi kazalimy. Za po was to mie chcemy i pilnie

^damy, abycie mile uwaywszy, i to wszystko co si sta-

o, ask nasz królewsk pokrywamy, i powag nasz uspo-

koi gruntownie obiecujemy, abycie jednak na zwyke miej-

sce swoje natychmiast powrócili, zgromadzenie pospólstwa

rozprawili, Tatarów^, aby si dalsze nie dziao pastw na-

szych spustoszenie, odprawili, a do nas posów waszych jako

najprdzój wysali i komisarzów naszych oczekiwali. Pe-

wnimy tego, e tak przychyln ask nasz uznawszy, ma-
jestatu boego i nas pomazaca jego a króla pana swego,

któregocie i sami mie panem yczyli, ju wicej uraa
nie bdziecie. ask nasz przytym królewsk wam i wszyst-

kiemu wojsku Zaporowskiemu obiecujemy. Dan w Warsza-

wie die 1 Decembris 1648.

(Rkp. Ossol, nr. 225 k. 192.—Dwa lata, 139).
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Mnie wielce miociwy Panie Podczaszy sandomirski,

miociwy Panie i Przyjacielu!

Czeladnik waszmoci miociwego pana powracajc si

z Zawichostu od jegomoci miociwego pana orakowskie-

go wstpi do Supczy chcc zasid wiadomoci od rot-

mistrza ksicego, który jedzi z panem Smiachowskim

do Chmielnickiego, który mnie o to prosi, abym to wypi-

sa waszmoci miociwemu memu panu. Co z relacyej te-

go rotmistrza waszmoci miociwemu memu panu oznajmu-

je. Pana C'hmielnickiego zastali w abunkach, mila za Za-

mociem, który ju ordynowa póki kozackie pod Lublin

a Tohajbeja ze 40,000 pod Warszaw, i tak go zastali, e
ju byo i pod armat zaprzono. Skoro mu jedno dano

list króla jegomoci, zaraz si kaza wraca pod Czermin

ku Brodom i ku Podhorcom, dawszy si sysze, e i w Bro-

dach kamie na kamieniu nie zostawi i z ziemi poró-

wnam. Ksicia jego moci wojewody ruskiego tak wspo-

mnia, e ten kniazik nie dugo mi bdzie regimentowa;

sam do Krymu pojad i oswobodz hetmanów za asekura-

cya^, jeeli mi ten eksces odpuszcz, i bd ze mn w przy-

jani y. Sin minus, to onym tam ka szyj poucina.

A ten kniazik niech mi si za Dniepr nie ukazuje. Ksidza

Mokrskiego posa do króla jegomoci, który si min z ni-

mi i ci kozacy którzy si wracali od tego ksidza spalili,

Kranik, Turobin, Potok, Zaklików. Do w^szystkich tedy

Chmielnicki posa zaraz aby si wracali ubezpieczajc na-

szych, e kady do domów swoich bezpiecznie wraca si

moe. I to wspomnia, eby wojska nasze nie nastpowali

daij Konstantynowa, bo dalej Biaocerkwie nie puszcz.

Wesó by z nimi, pi, z dzia kaza bi, mówic, e gdy-

bycie byli na konwokacyój króla obrali, tedyby nie byo
tego co si stao; a chobycie te byli kogo inszego obrai

jabym szed pod Kraków i dabym koron, komubym ro-

zumia. Zatym si asce waszmoci miociwego mego pa-

na polecam.

W Supczy w wili . Jdrzeja (29 listopada) roku 1648.

Martyn Dembicki.

(Wypisy Augusta Bielowskiego k, -ii.— L»wa lata 170).
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7^6.

Anno 1648 die 4 Decembs.

Wczora pan miarawski który by posem od króla

jegomoci przyjecha i by u mnie id^c do jegomoci pana
kanclerza. Ten za pewnie powiada, e poszli przy nim
w^szyscy kozacy ku Biaejcerkwie, ale powiada, e niechc
min Brodów, majc zadatki dobre w przyjani od pana
chorego i chc poprawi fabryki. Co on Chmielnickiemu

disswadowa ukazujc e to poddany królewski. Na komi-

sy za niedziel trzy jecha maj, pan wojewoda bracawski,

pan bracawski, pan podkomorzy lwowski i pan podczaszy

bracawski. Ten miarawski powiada, jako i gupi moe
si domyle, e traktaty bez wojska naszego nie mogyby
dobrze stan, i widz e to intent aby po Biacerkiew
nasze panita tam nie postali, dalej i Zadnieprze wszystko

aby przy nich zostao, a mianowicie tego dokadaj, aby

Winiowiecki i chory nigdy tam nie postali. Jeli jaki

szlachcic, ziemianin, czek dobry, ma majtno jak, niech-

e do nij przyjedzie, ale eby zwierzchnoci adnej nie

pretendowa sobie.

(Wypisy Augusta Bielowskiego k. 43.—Dwa lata, 170).

List Stanisawa Oldakowskiego do pana starosty

lwowskiego *).

Wielmony Moci Panie Starosto lwowski mój miociwy
Panie i Dobrodziejn!

Za ask bo i szczciem jego królewskiej moci pa-

na mego miociwego powróciem si od pana Chmielnickie-

go starszego wojska Zaporowskiego (z) zapewnieniem i po-

*) Adama Sieniawskiego.
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Stanowieniem pokoju, którego odprowadziem a pod Pawo-

ocz do Biaopola, gdzie przy mnie jedne wojsko rozprawi,

a drugie w Kijowie rozprawi mia. Armat jedn mia
pooy w Kijowie, a drug w Pereasawiu. Tom z nim

postanowi, aby szlaclita bezpiecznie w domacli swoicli

mieszkaa, gdzie uniwersay swoje po wszystkiej Ukrainie

rozesa, aby wszdzie chopi panom swoim wszelakie po-

suszestwo i poddastwo oddawali. Zaczem racz Wasz-

rao mój miociwy pan bezpiecznie sug swoich na Ukra-

in posya, I to postanowiem z nim, o co i sam bardzo

prosi, abycie waszmo miociwi panowie wszystkie prze-

przestpstwa i zbrodnie, któremi majestat boy i jego kró-

lewskiej moci obrazili, przebaczy raczyli. Da pan Bóg co

po komisyj moe kady zdrajc swego kara. I powtóre

wielce prosz waszmo moich miociwych panów, racz

waszmo mój miociwy pan tak sug swoich jako i inszych

napomnie waszmo, aby si nie skwapiali na poddanych

swoich karanie, gdy na tem wszystkim rzecz naley, wszak-

e waszmo mój miociwy pan dozna, e nas Rzeczpo-

spolita w tak cikim razie nie chciaa ratowa, zaczem

nam samym potrzeba pokoju zachowa. Wojska nasze ukra-

inne nie powinni dalj sta, tylko po Winnic i Bracaw,

nie pomykajc si dalej pod nich, gdy nam jeszcze nie

dowierzaj. Take i waszmo miociwy pan PP. wojsko-

W7ch racz ichmo przestrzedz, eby ichmocie jak najle-

piej tak w cignieniu jako i na stanowisku bez pomsty ob-

chodzi si raczyli, gdy i od jego królewskij moci o tem-

e uniwersay wyszli. Przy tem oddaj si asce waszmo
mego miociwego pana.

W Sokalu 2 Januari nno 1649.

Mam nadziej w panu Bogu, e ten pokój stanie bez

szkody Ptzeczypospolitj, tylko tego potrzeba, abym ichmo
panów komisarzów informowa. Tohajbeja nie zastaem, list

przy Chmielnickim ostawiem, orda wszystka po nad Dnie-

przu koczuje.

Waszmo miociwego mego pana dobrodzieja

suga powolny

Stanisaw Oldakowski.

(Wypisy Augusta Eielowskiego str. 35.—Dwa lata, 170

.
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11. Odprawa posów kozackich. dania przedo-

one przez posów Chmielnickiego byy istotnie bardzo umiarkowanemi.

Uznali j takiemi zgromadzeni w Warszawie na rad senatorowie. Lecz

zamiast odpowiedzie bezzwocznie i przychylnie Kozakom, zatrzymali

posów a do konwokacyi, która o sposobie ich odprawy ostatecznie

orzec miaa. Równoczenie upowaniony przez prymasa i kanclerza

Kisiel stara si o zawizanie coraz przyj aniejszych z Chmielnickim

stosunków, co spraw pojednania w znacznej uatwi mogo mierze.

Tymczasem nadszed czas konwokacyi. Szlachta mniej od senatorów

okazaa si rozwan. Niech do buntu przemoga w niej wszystkie

najwaniejsze, za agodnoci wzgldem Kozaków przemawiajce wzgl-

dy. Nie wiedzc dokadnie co waciwie na drodze zwyciztw pow-

strzymao, sdzia szlachta mylnie, e to jego rzeczywista niemoc i po-

tga kraju, o której najfaszywsze roia wyobraenia. Przyczyni si

znacznie do tego ksi Dominik na Ostrogu Zasawski. Niedawno

przez rad senatorów mianowany regimentarzem, chcia ksi oprze

godno swoj na popularnoci u szlachty, i dla tego przysa na kon-

wokacy list, pisany zupenie w myl nierozsdnych zachcianek szla-

checkich. Wzywa w nim do pomsty nad zbuntowanem chopstwem,

które niczem na agodno i miosierdzie nie zasuyo, przechwala

siy narodu i z lekkomylnem zalepieniem ofiarowa si sam zasoni

ojczyzn. List ten wywar wpyw ogromny; wbrew rozsdnym zdaniom

senatorów uchwalono ostr odpowied Kozakom, wzywajc ich surowo

do posuszestwa, groc w razie przeciwnym, i punkta da kozac-

kich zupenem pomijajc milczeniem. Zasuony wojewoda Kisiel, jako

gówny przeciwnego zdania obroca, dozna publicznej zniewagi. Wy-

znaczona komisya otrzymaa instrukcy, na podstawie której ukady

z Kozakami byy wrcz niemoliwemi. I jakby na pokaranie tego no-

wego grzechu zarozumiaoci i nierozsdku, zacza si znacznie zmie-

nia posta caej sprawy. Nowy sutan i jego ministrowie cofnli dany

hanom krymskim rozkaz powrotu, i polecili im owszem sposobi si do
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wielkiej wojny z Polsk. Chmielnicki na czele ogromnych hufców czer-

ni, czu sie w obec postpowania Polaków do dalszej zmuszonym wal-

ki. Pierwsze kroki wojenne odsoniy zupen bezbronno kraju, a po-

sowie, wyrzdzajcy niedawno publiczny despekt Kisielowi, ujrzeli si
teraz zmuszonymi prosi go najgorcej, aby wpywem swoim zasoni
ojczyzn przed zgub • str. 2o.

12. Srom Pilawiecki. Kisiel wyrusza na komisy, za-

wizuje stosunki z Chmielnickim i wywiera na nim wpyv/ rzeczywisty.

Przy pomocy O. Laska i metropolity Kossowa uzyskuje najpierw uwol-

nienie jeców polskich, dalej poskromienie czerni chopskiej. Chmiel-

nicki chtnie przykada rk do skromienia chopstwa, które napy-
wem swym stanowcz w jego obozie wzio przewag, i której rzeczy-

wicie ulega musia. Tymczasem zaczy si ciga hufce koronne.

Chcc samym blaskiem potgi i bogactw niezliczonych pobi wroga,

mniemajc, e sam widok tej potgi i bogactw przejmie strachem czer
zbuntowan, przywróci j do posuszestwa i ulegoci, wybrano si na

wojn z niesychanym dotd przepychem, zabrano ze sob do obozu co

najprzedniejsze skarby i kosztownoci wszelkiego rodzaju. A wybraw-

szy si z tak okazaoci, uwaano niegodnemi dalsze traktaty

z Chmielnickim, które skutkiem ustawicznych podjazdów i napadów
tak ksicia Winiowieckiego jak i czerni, z dniem kadym staway si
niemoliwszemi. V" kocu urway si stanowczo. Niezwyky zapa wo-

jenny hufców polskich z jednej strony, domaganie si czerni z drugiej,

wreszcie pomoc tatarska spieszca Kozakom—wpyny na jednogone
zewszd pragnienie i woanie o wojn. Pcozpoczto j pod bardzo nie-

korzystnymi dla Kozactwa wróbami. Wojsko polskie po pojednaniu

/ poczeniu si ksicia Dominika z ksiciem Jeremiem wynosio prze-

szo 40,000 rycerstwa i 200,000 ciurów, ogrzane byo najlepszym du-

chem i dz walki; równoczenie Kozacy wewntrznymi z czerni roz-

ruchami ubezwadnieni, bez pomocy tatarskiej, która dopiero z dala

nadcigaa, widzieli si stanowczo zagroonymi. JS^iech tylko Polacy

natr odwanie, a zgina Kozaczyzna i Chmielnicki. Lecz Polacy za-

miast naciera, radzili, jednali si i wadzili, trawic nadaremnie naj-

lepszy czas boju. Kiedy wreszcie po dugich radach ruszono ku Pi-

lawcom, zamiast wyda natychmiast bitw, zwlekano bez adnego po-

wodu tak dugo, dopóki nie nadesza Kozakom pomoc tatarska. Wów-
czas panicznym, chocia niczem nieusprawiedliwionym zdjty przestra^

chem, za przykadem gównych wodzów, ksicia Dominika i Ostroroga,

rozsypa si obóz w najhaniebniejszej ucieczce. Uciekano nie wiedzc
nawet dla czego, nie widzc nieprzyjaciela, pozostawiajc Kozakom nie-

sychanie bogate upy w obozie, otwierajc Chmielnickiemu znowu na

ocie wrota do caej Polski str 69.

13« Elekcja. Z pod Pilawiec zbiegano gównie do Lwowa,
gdzie na zebraniu wojskowem powierzono tymczasowe dowództwo ksi-

ciu Jeremiemu- Skoro jednak Chmielnicki z Tatarami ruszy pod
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Lwów, opucio wojsko miasto, pozostawiajc mu szczupii zaog.
Chmielnicki z Tatarami ruszy pod Lwów, zmusi go do okupu, i ru-

szy potem pod Zamo, Ilównoczenie zjechaa si szlachta na elek-

cy pod Wol,. Chmielnicki da wyboru Jana Kazimierza. Szlachta

jednakowo niebaczc na niebezpieczestwo ojczyzny, dawnym zwycza-

jem zwlekaa elekcy, i przeszo miesic czasu na daremnych strawia

rozprawach. Kiedy wreszcie skutkiem nowych zwyciztw kozackich

zajto si nieco energiczniej spraw elekcyi, stano jej w drodze

wspóubieganie si o koron królewiców Jana Kazimierza i Karola. Do-

piero po zrzeczeniu si kandydatury przez królewicza Karola, posza

gadziej sprawa elekcyi, i dnia 17 listopada obrano jednogonie Jana

Kazimierza. Obiór ten by niesychanie wanym i niesychanie potrze-

bnym. Polska staa nad brzegiem przepaci; wszelkiej obrony pozba-

wiona i zdemoralizowana, oczekiwaa z ostateczn trwog dalszych ru-

cliów Chmielnickiego jako nieochybnej i strasznej nowej klski. Przed

t klsk zasoni móg j dzisiaj chyba ów podany porednilc mi-
dzy szlacht i ludem, midzy Polsk i Kozaczyzna—chyba król. I rze-

czywicie na proste wezwanie nowo obranego króla cofn si Chmiel-

nicki bezzwocznie z pod Zamocia na Ukrain, hardy zwycizca pro-

si pokornie o przebaczenie i nakaza czerni posuszestwo i podda-

stwo oddawa panom. Dobre sowo królewskie zdziaao to, czego nie

umiay zdziaa adne komisye i orne wystpienia szlacheckie str. 124.
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KAROL SZAJNOCHA.

Plutarch by nim nie, wzgardzi.
Franc. Morawski <> Staszj/cu.

I.

Mam mówi o jednym z ulubieców narodu, otoczo-

czonym susznie powszechn mioci, czci I uwielbieniem,

lubo nie zawsze w miar wielkoci i zasugi cenionym przez

literackich arystarchów, przez mniej szczliwych pracowni-

ków na tej samej niwie.

Zwykle tak jednak bywao, e mylcy ogó wprzód

odczuwa i pojmowa mistrzów, zanim ich uzna w szkolar-

skij rutynie zagrzzy trybuna ofMcyalnej krytyki, z natu-

ry swój konserwatywny, bronicy si uporczywie przeciw

wszelkiej nowoci, poszukujcy skrztnie drobnostkowych,

prawdziwyci czy urojonych uchybie, lecz rzadko zdolny

wznie si na stanowisko pisarza, torujcego nowe drogi

w literaturze czy w umiejtnoci.

Z tak, w pozornie naukowe ksztaty strojn opozy-

cy, spotykay si najwiksze geniusze wiata—nie dziw, e
mimo nadzwyczajn wzito, dozna jej czowiek, który

byby ozdob i zaszczytem kadego pimiennictwa, chlub
kadego kraju, a w rzdzie najznakomitszych dziejopisów

literatury powszechnój czestue zajmuje miejsce. Nie zami-
by go blask, bijcy od koryfeuszów nowoczesnej historyogra-

fii, Macaulay'a i Augustyna Thierrego, duchów pod nieje-

dnym wzgldem blizkich mu i pokrewnych.

Równie gboki, poetyczny i obrazowy, jak znakomity

dziejopis Merowingów, równie te jak on wygórowan -
Dziea Karola Szajnochy Toin X. 16
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dz wiedzy przypaci utrat wzroku, a lubo pozbawiony

tego najdroszego dla badacza skarbu, nie przesta wzbo-

gaca literatury uajpigkuiejszemi owocami wietnego talen-

tu, równie jak on po utracie wzroku, w ukochanj kobiecie

znalaz intelligentuego i ochoczego pomocnika, który dla

wygodzenia mu nie waha si§ podejmowa mudnych stu-

dyów.

Do króla historyografii nowoczesnej, genialnego auto-

ra wspaniaego fragmenta Hiatonji Anglii^ zblia go szeroki

widnokrg dziejopisarski, przepyszna plastyka w przedsta-

wieniu, mistrzowskie panowanie nad przedmiotem, idce

w parze z rozleg erudycy, artystyczne wykoczenie

i przejrzysto obrazów, osobliwy dar oywiania martwego

szkieletu kronikarskich zapisków potg wasnej twórczoci,

bez ujmy dla historycznej prawdy,—niezrównana krasa i uj-

mujcy wdzik opowiadania.

Nie brak nadto iunych punktów stycznych midzy
dwoma wielkiemi umysami. Obaj obdarzeni yw imagi-

nacy, skadali wpierw hody poezyi, zanim ujli dziejopi-

sarskie pióro, obydwaj mimo wrodzon poetyczno nie gu-

bi si w metafizycznych mrzonkach, lecz oparci na real-

nym gruncie, celujcy darem psychologicznej obserwacyi,

subtelnym zmysem pojmowania najdelikatniejszych uczu

i popdów natury ludzkiej, przedstawiaj ycie jednostek

i narodów z ca jego wszechstronnoci, co im nie prze-

szkadza wbrew materyalistycznemu duchowi czasu widzie

w zamcie zdarze bogosawionego palca opatrznoci—obaj

lubo w gbi religijui, dalecy od wyznaniowych uprzedze

i namitnoci, od wystpowania w charakterze popleczników

jakiegokolwiek kocioa, tem mniej od podegania niechci

i nienawici w tym kierunku— obaj zwolennicy umiarkowa-

nej, szanujcej przeszo i tradycy demokracyi w piknem

i szlachetnem znaczeniu wyrazu, oddzielonej caem niebem

od krzykliwej i niesfornj demagogii, obaj nosz w duszy

nieskalany niczem idea cnoty, i;ikna i prawdy, owo wy-

sokie poczucie moralne, nakazujce im pon czci dla

wszystkiego co wzniose i szlachetne, a wybucha oburze-

niem przeciw uikczemnoci i zbrodni.

Utwory ich, jako dzieo rki ludzkiój, nie wolne od b-
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dów a i te bdy bywaj iin wspólne. Zarzucano obydwom
zbyteczne idealizowanie bohaterów. Nie tu miejsce wyka-

zywa, o ile Macaulay dopuci si§ przesady we wspania-

ym wizerunku Wilhelma Oraskiego, lub o ile wierny hi-

storycznej prawdzie Szajnocha w portretach swych postaci,

zwaszcza niewiecich. Nie pobdzimy jednak podobno,

mówic, e obydwaj miujc swój kraj szczerze i gorco,

lecz bez zalepienia, wedle sów jednego z badaczy naszych

„midzy Scyll poniewierania wszystkiego co swojskie i da-

wne, a Charybd poklaskiwania wszystkiemu, co wasne,

szczliwie umieli przepyn." Moralny upadek Anglików

epoki Karola II. i Jakuba II., maluje historyk Wielkiój Bry-

tanii z rówu rzetelnoci i boleci patryotyczn, jak au-

tor DlcócIi lat z dziejów Polaki smutn por rozprzenia

i aDarchii w poowie XVII wieku.

Rzecz dziwna, jak sprzeczne uroszczenia mieli róni

ludzie do Szajnochy. Jedni, i tych najwicej, uwiedzeni

poetyczn szat opowiadania, zarzucali mu poetyzowanie,

bd co bd, wygórowan skonno do idealizowania

—

podczas gdy drudzy pomawiali go o odwrotn ostateczno,

o obnianie ideaów, o zdzieranie aureoli z postaci, ciesz-

cych si mioci caego narodu. Trudno jednak przyzna

suszno Baliskiemu, gniewajcemu si na niego, e por-

tret piknej ony Zygmunta Augusta dopeni rysem ambi-

cyi — bo rys ten, czynic Barbar postaci wicej ludzk,

wicej ziemsk, nie zmniejszy sympatyi dla niej; trudniej

jeszcze zrozumie dsy Pola i biskupa Ztowskiego z po-

wodu, e autor Jadwigi i Jagiey pierwszy wywieci grun-

townie stosunek szlachetnej prawnuki okietka do Wilhel-

ma, co mu nie przeszkadzao ywi najgortsze uwielbienie

dla królowej — lub gniewy tych, co nie mogli przebaczy

krytycznemu pisarzowi, e zburzy rzekomo poetyczne la w isto-

cie wcale nie pikne podania o romansowych stosunkach

midzy bratem a siostr, o myszach Popiela i t. d.

Powinny by te wrecie usta owe zuyte a bezzasa-

dne zarzuty, mianujce Szajnoch raczej poet, ni history-

kiem. By on niezawodnie poet-historykiem, co mu si
liczy jako zalet, nie wad. Jeli za mowa o poezyi w uje-

mnem znaczeniu, stali si winnymi takowej wanie poprze-



244 KLEMENS KANTECKI.

dnioy jego, lubo w rzeczy samój tak mao poetyczni! On
za, wedl**. trufnych sów Szujskiego, przejwszy od pravvo-

witój córy niebios ,jój prawd ludzk, jój tczowe barwy,'^

wydoby historyografi nasz, z pod siiebnictwa poezyi

jKditycznej, która narzucaa j(j doktryn, okryvvajc prze-

szo gaz uudy.

Zestawiajc podobiestwa uiidzy Macaulay'em a Szaj-

nocli, nie mylimy pomija rónic, jakie icli rozdzielaj.

—

Widoczna tu przedewszystkiem rasowa rónica usposobienia

i temperamentu. Mieszkaniec pónocnj wyspy mimo nieza-

przeczonego ognia, posiada jednak nierównie wicej cho-

dnj refleksyi, wicej panuje nad porywajcym go zapaem,

ni mikszej natury Sowianin. Ztd o u pierwszego góru-

je retoryzm, oratorska wena, u drugiego bierze przewag
poezya, zdobica swemi blaskam.i pikne owoce raudnyci
poszukiwa. Charakterystycznem jest, e owe mozolne ba-

dania zmniejszyy w Angliku wrodzon poetyczno, w Po-

laku naday jj tylko odmienne ksztaty. Przyczynia si
zapewne do tego rónica kolei ycia: Macaulay w swych

pismach przypomina czsto wymownego ma stanu, wi-
ccego tryumfy w parlamencie—Szajnocha natchnionego po-

et, patrzcego na potok dziejowych zdarze z olimpijskij

wysokoci Ani wtpi, e polityczna rola, odegrana przez

pierwszego, zapewnia mu wyszo nad drugim, e ustpu-

jc mu pod wzgldem zachowania barwy (zasu, kolorytu,

w czem autor Jadntiri jest niezrównanym mistrzem, pj'ze-

wysza go rozumem politycznym, nie dajcym si osign
wród czterech cian naukowej pracowni...

Napomknwszy o cale odmiennem pooeniu spoecz-

nem obu historyków, przechodzimy ju na pole icli indy-

widualnego charakteru i przebiegu ycia. Widzimy w nich

z pociech umysy pod kadym wzgldem wysze i szlache-

tne, uchylamy z czci czoa przed wznios prostot i za-

cnoci serca, przed prawoci duszy, przed chwalebn wier-

noci wyznawanym zasadom. Ale o ile wyj godzi si
ceni te przymioty w naszym historyku, zwaywszy, jak da-

lece trudniejszem byo jego zadanie! Równie skromny oby-

dwom pad pocztek: nie w zoconych koyskach, ani w pa-
skich komnatach ujrzeli wiato dzienne. Ale Macaulay
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w nierównie korzystniejszych narodowych warunkach wyst-

pujc na widowni publiczn, doczeka si wkrótce godnoci

para Anglii, 10,000 funtów szterlingów rocznj pensy i, a po

mierci spocz w westminsterskieni opactwie poród wiel-

kich ludzi, bdcych chlub i zaszczytem kraju — równie

szczliwy po zgonie, jak za ycia, spdzonego w „sonecz-

nej pogodzie", zamconj chyba zoliw demonstracy sfa-

natyzowanych mieszkaców Edynburga.

atwiej mu zaprawd przyszo zachowa czysto du-

szy i nieposzlakowany charakter, ni czowiekowi, przela-

dowanemu od losu przez wszystkie dni, wizionemu niemal

w pacholctwie, pozbawionemu dobrodziejstwa edukacyi pu-

blicznej, nkanemu czsto przez chorob i niedostatek,

A przecie dziki niezomnj sile ducha z tej vvalki strasz-

nej, rozpaczuej, v\'yszed zupenie zwycizko, jako wielki

pisarz i jako wielki charakter, nieskalany, czysty, jak zo-

to po ogniowej próbie. Ze szlachetn dum, jednem z wy-

bitnych znamion tej pikuj postaci, móg wyrzec, e nie

zawdzicza nic, ani spoecznoci, ani pastwu, ani instytu-

cyom publicznym, e wszystko wydoby z siebie ku wymo-

wnej nauce dla wspóczesnych i potomnych, ile zdoa doka-

za hart ducha i elazna wytrwao w pracy, poczone
z prawdziwym talentem—e wedle sów jednego z modzie-
czych swych utworów „w walce z tw^ardym losem"

Mojeszowym istnie ciosem,

Wyku umia zdrój w granicie...



II.

Zamiarem naszym nie jest, ani by moe skrelenie

monografii o Szajnosze. Staj temu na przeszkodzie zaró-

wno szczupe ramy niniejszej pracy, majcj suy za do-

penienie zbiorowego wydawnictwa pism znakomitego liisto-

ryka—jak niemnij inne waniejsze wzgldy. Przekonany,

e w porze, gdymy si jeszcze nie zdobyli na gruntowne

studya nad pojedyczemi dzieami jego, niepodobno jedne-

mu czowiekowi podj si specyalnego rozbioru wszyst-

kich, nie myl rzuca si na tak trudne, a dzisiaj wprost

do spenienia niepodobne przedsiwzicie. Oceni owoce

literackij czy naukowej dziaalnoci jakiego pisarza, wy-

kaza ich donioso, zalety i wady, mona i pónij, a im

duj poczekamy z krytyk, tern szersz uzyskamy podsta-

w, tem wicej przygotowany znajdziemy grunt i utorowa-

n drog. Inna rzecz z biografi. Sab i wt jest pa-

mi ludzka: oddalone wypadki w niepewnych i dowolnych

przedstawia ksztatach, a razem ze zgonem wiadków wy-

padku, wpada nieraz w otcha zapomnienia sam wypadek.

Dowiadczylimy tego w cigu troskliwych i usilnych za-

biegów o jak najdokadniejsze poznanie przebiegu ycia

nieodaowanego autora Jadwigi: wiele szczegóów z da-

wniejszych czasów wraz z . p. Bielowskim zstpio do gro-

bu— starzy znajomi, przyjaciele, nawet blizcy krewni Szajno-

chy podawali nam o modych latach jego czstokro sprzecz-

ne wiadomoci, które zaledwie baczna kontrola zdoaa roz-

wika, coby si ju moe nie udao w kilkanacie lat pó-

nij, gdy niejedaej z interesowanych osób zabraknie, a prze-



YWOT KAROLA SZAJNOCHY. 247

chowana do dnia dzisiejszego korespondencja ulegnie bodaj

czciowej zagadzie. Wszake ju dzisiaj tu i owdzie da-

remne czyniono poszukiwania za listami, które istniay do

niedawna, jeden za z najpierwszych pisarzy w odpowiedzi

na prob nasz ali si, e mu kucharka okoo tysica

listów oddaa na pastw pomieni...

Z tych wic powodów nie poczytaj mi czytelnicy za

ze, e zamiast rozrywa ich uwag pomidzy koleje ycia

i dziea naszego autora, zajm si wycznie pierwszemi,

uwzgldniajc drugie jedynie o tyle, o ile si przyczyniaj

do odtworzenia moralnój fizyognomii czowieka. Dla osi-

gnicia tego celu okazay mi si nierównie przydatniej-

szemi te z pomidzy pism Szajnochy, które rozproszone po

najwikszej czci bezimiennie w rónych czasopismach, nie

doczekay si dotd osobnego wydania, lubo na takowe ze

wszech miar zasuguj. To te dooyem wszelkich sta-

ra, aby nie pomin adnego, choby najdrobniejszego ar-

tykuu; nieraz bowiem w nic nie znaczcych na pozór uryw-

kach zdarzao mi si zuachodzi charakterystyczne rysy.

Jeli ywoty znakomitych ludzi bywaj zwykle ciekawe

i pouczajce, to ycie Szajnochy posiada ten przymiot

w wyszym od innych stopniu. Wielki nauk, talentem

i charakterem, wyszed zwycizko z krwawych zapasów z y-
ciem, pokona trudnoci olbrzymie o wasnych jedynie si-

ach, osign zdumiewajce rezultaty, a idc na przebój,

nie popeni nigdy nic takiego, czegoby si potrzebowa

wstydzi—^jeden z tych nielicznych wybraców, o których

powiedzie mona, e poza ksik stoi zawsze czowiek, i e
ta spóka nie zadaje sobie wzajem kamu. Szczeroci i praw-

d tchno kade wyrzeczone przeze sowo; ztd te uwa-

amy to za niepowetowan szkod, e uproszony przez ko-

go o skrelenie autobiografii, ograniczy si na rzuceniu

kilku sów pobienej notatki. Zaczyna j, odpowiadajc

niejako na propozycy owTgo znajomego czy przyjaciela,

aby napisa co w rodzaju wspomnie Góthego. Rada ta

nie przypada naszemu historykowi do smaku. Pirwszy

tytu Gothego: aus metnem Leben^ wydawa mu si zbyt

ogólnikowym—na drugi: Wahrheit und Dichtung („Prawda

i poetyczne zmylenie") tm mnij si móg zgodzi. „La-
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i>ka Boa— mówi z przejciem — daa mi kocha prawd,
brzydzi si zmyleniem po koniec ycia mego. ycie to

byo po czci pochmurnym dniem letnim— czasem wiecia
promienniejsza pogoda — jedynie poranek mego ycia by
najczarniejszym mrokiem." Szczegóy ycia genialnego pi-

sarza stwierdzaj prawdziwo porównania. Szajnocha jak-

kolwiek Polak dusz i ciaem, podobnie jak tylu innych

naszych pisarzy, jak Lelewel, Pol, obcego, lubo sowia-
skiego by pochodzenia. Dziad jego urodzony w Melniku

w Czechach, peni obowizki burgrabiego u ksicia Lob-

kowitza—ojciec, imieniem Wacaw, przybywszy w charakte-

rze lekarza wojskowego do Galicyi, gdzie wówczas Czechom

dobrze si dziao, osiad tutaj, porzuciwszy praktyk, wst-
pi do suby rzdowej jako mandataryusz, czyli sdzia do-

minialny i zalubi Mary ozisk, rodzon stryjank oby-

dwu powieciopisar:iy: Walerego i Wadysawa.
Z maestwa tego, zamieszkaego nasamprzód w Ko-

marnie, miasteczku wschodniej Galicyi, niedaleko Sambora,

urodzi si syn Karol, a gdy ten umar niemowlciem, przy-

szed na wiat przyszy historyk na dniu 20 Listopada

1818 roku.

Czesi jako urzdnicy w Galicyi smutn po sobie zo-

stawili saw — byli oni prawdziw plag kraju, oddanego

w ich rce. W^acaw Scheinoka Wtelensky*)—bo tak isto-

tnie brzmiao jego nazwisko— stanowi w tj mierze wyj-
tek: przywiza si do nowej ojczyzny, wada wybornie j-
zykiem polskim, pisa nim nawet lepij, ni rodowici Pola-

cy a dzieci ksztaci w mowie krajowj. Byo ich picioro:

prócz wymienionych ju dwó^h. jeden jeszcze syn, imieniem

August i dwie córki; z caego rodzestwa yje dzi tylko

jedna niezamna siostra . p. Karola, imieniem Paulina,

mieszkajca w Przemylu.

Znakomitego w przyszoci badacza cechowa miay

(1) w teu sposób podpisa li na powiadczeniu urzdowem / dnia

31 crudnia 1826 r. w Koniuszkach biernianowskich, „przy wyciniciu

rodowitej pieczci," która jednak tak si wykruszya, e niepodobna

dojrze ksztatów herba.
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od lat najmodszych: gorca dza wiedzy i pewien hart

mzki, zadziwiajce w pacholciu. Opowiadaj, e troskli-

wy ojciec czu si zaniepokojonym, widzc kilkuletnie dzie-

cko, lczce caemi dniami z najwyszem zajciem nad

ksik, podczas gdy jego rówienicy oddawali si modzie-
czej pustocie i waciwym swemu wiekowi zabawom.

Pan mandataryusz, sam mionik literatury, posiada

znaczn bibliotek, zoon jednak wycznie z dzie nie-

mieckich, a gównie z w^szystkich sztuk ulubionego podów-

czas komedyopisarza, Kotzebuego. Karol dorwawszy si do

którj z ojcowskich ksiek, zasiada z ni gdzie w kcie

i czyta z tak wielkim zapaem, e oderwa go od nij po-

trafi chyba ojciec, nie zadowolony bynajmniej z tego przed-

wczesnego pocigu syna do lektury.

Wycignity raz przez maych towarzyszów na liz-

gawk a z natury niezgrabny, zwichn rk. Nie chcc
martwi rodziców, mimo dotkliwe cierpienie zatai smutn
przygod, a gdy rzecz si wydaa, zniós odwanie opera-

cy skadania w nieobecnoci matki, która przez czuo
macierzysk nie moga na ni patrze. Przykuty ztd na

kilka tygodni do óka, spdzi ten czas, jak póniej sam
zapewnia, nietylko korzystnie, lecz naw^et przyjemnie, za-

bawiajc si czytaniem Don Kiszota, Gil Blas'a i Kose-

gartena.

Pocztki nauk odebra w domu, to jest w Wooszczy,

i w Koniuszkach Siemianowskich, dokd si z kolei prze-

nosili rodzice. Kilka lat spdzonych w drugiój miejscowo-

ci, zwyk by zalicza do najszczliwszych w yciu; szko-

da e je w swój notatce okreli tylko nastpnemi sowy:

,,Przyjazne wspomnienie o wacicielce i jej córkach, z któ-

rych jedna bardzo miosierna—w dworskich zabawach, mia-

nowicie teatralnych przedstawieniach, konieczny czsto wspó-

udzia maego chopca — najmilj wspominany otrzymany

Robinson."

Na szczcie mielimy przyjemno pozna osob, któ-

ra posiada klucz do rozjanienia tego nie wiele mówicego
ustpu, gdy midzy 1825 a 1829 rokiem widyYv'aa codzien-

nie zamylonego i powanego nad lata chopczyka, bladego,

o niadj twarzy „Karolka", jak go powszechnie zwano.
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Jest to owa „miosierna" córka pastwa Siemianowskich,

obecnie pani Grossowa.

Stosunek pomidzy domem mandataryusza a dworem

by w Koniuszkach bliszy, ni gdzieindzij. Pastwo Sie-

mianowscy polubili szczerze zdolnego i miego w towarzy-

stwie pana Wacawa, powierzyli mu nawet swoje interesa

majtkowe, i nigdy tego nie aowali. Maego jego synka

kochali i podziwiali wszyscy. We dworze lubiono si ba-

wi, a pan mandataryusz wesoy, dowcipny, peen zawsze

pomysów, bywa dusz kadj zabawy. Ulubionym wów-

czas sposobem rozrywki byway ywe obrazy, zwykle na te-

mat mitologiczny, lub dziejów staroytnych. Gdy brako

potrzebnych ku temu przyborów, pomysowo mandataryu-

sza zastpowaa niedostatek rodków. I tak, troskano si

raz bardzo, zkd dosta urn, na którj mia pon wi-
ty ogie Znicza. Zrozpaczone Westalki zamylay ju wy-

rzec si obrazu, alici pan Wacaw przynosi z kuchni u-
dzco do urny podobny — modzierz, a nikomu przez myl
nie przeszo, by wieczysty pomie móg gore na innm
naczyniu...

W niewinnych tych zabawkach przypadaa zwykle i Ka-

rolkowi jaka wcale nie podrzdna rola. Jeli panny Sie-

mianowskie wystpoway jako boginie, lub bohaterki — on

bra na siebie posta geniusza lub anioka, a przedwczesna

powaga chopca uatwiaa niemao zadanie, bo nigdy pu-

stot nie zepsu podniosego wraenia.

Ale niezadugo przyozo Karolkowi opuci ulubione

Koniuszki. Dobiega mu rok jedynasty, pora rozpoczcia

publicznej edukacyi. Rodzina Siemianowskich z alem e-
gnaa ulubionego chopca, majcego po raz pierwszy wyru-

szy w wiat z rodzicielskiego domu. Sama pani przy roz-

staniu ofiarowaa mu na pamitk tak czule wspominanego

Robinsona Kruzoe.

Bya jednak nadzieja czstego widywania si, gdy
Karol dla zaczerpnicia wiata nie wyjeda za morze.

Celem podróy by mu poblizki Sambor; mimo to odbya

si wyprawa z przeszkodami. Gdy bowiem z powodu wiel-

kiego wylewu wód zatamowaa si komunikacya, a nie chcc

si naraa na trudnoci ze strony dyrekcyi, wypadao pil-
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nowa terminu, przeprawi si p. Wacaw z synem odzi
,,przez rodzaj zaimprowizowanego morza" koo Koniuszek.

Stanwszy szczliwie w miecie, zoy Karolek egzamin

z wiadomoci, jakich wymagano w trzech ówczesnych kla-

sach normalnych i zosta wpisany do gimnazyum. Rzecz

dziwna, e na pierwszym tym popisie wywiza si wietnie

z wszystkich zada, z wyjtkiem—jzyka polskiego... Czo-
wiek, który w dwadziecia lat pónij w tak niezrównany

sposób mia wada ojczyst mow, mia j podnie do nie-

znanj przedtm piknoci, w r. 1829 otrzyma w niój pre-

dykat: mittelmaessig (mierne). Trudno dzi dociec, po czy-

jj stronie bya wina; jeli bowiem w ówczesnych galicyj-

skich szkoach uczono jzyka polskiego w sposób godzien

litoci, a pytania zadawano nawet po niemiecku, nie nale-

y rów^nie zapomina, e jedynastoletni ucze dotd nie

czyta prawie innych ksiek, prócz niemieckich. Sam Szaj-

nocha zapisawszy sucho fakt, dodaje skromnie: „a przecie

ten jzyk posuy mi w dalszym zawodzie moim."

W Samborze, jak nas zapewnia pan Niedzielski, poczt-

mistrz z Rudek a rówienik szkolny Szajnochy, by Karol

zawsze celujcym uczniem. Gdy zjeda do domu na wi-
ta i wakacye, uwaano w nim to samo, jak dawnij uspo-

sobienie. Maomówny, stronicy od rozrywek, zatapia si

dugiemi godzinami w czytaniu, a gdy raz bawic u wujo-

stwa w Rozdole, znalaz u burmistrza poblizkiego miastecz-

ka, Mikoajowa, jak star ksig in folio i uzyska po-

zwolenie zabrania z sob na pewien czas tj cennj zdoby-

czy, nie posiada si z radoci, i siedzia nad ni dzie ca-

y bez przerwy—tak go palia ciekawo i dza wiedzy.

Po upywie czterech lat, w skutek zmiany miejsca

pobytu rodziców, przeniós si Karol z Samborskiego do

lwowskiego gimnazyum. Pooony w obwodzie lwowskim,

a z kilkunastu wsi zoony klucz Szczerzecki, stanowi jesz-

cze w czwartym dziesitku biecego wieku wasno kra-

ju, by tak zwanem pastwem kameralnem. Siedzib za-

rzdu tego pastwa, czyli jak z niemiecka mawiano ,,ver-

walteryi" nie byo miasteczko Szczerzec, lecz wie Siemia-

nówka; Wacaw Szajnocha, równie jak dawniej w Woosz-
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czy i w Koniuszkach Siemianowskich, peni tu obowizki

sdziego dominialnego.

Opis tej miejscowoci, lecej w piknej okolicy nad

brzegami Dniestru, zawdziczamy powiastce Karoht-, p. t.

^^Slarocunka, opowiastka z podania ludu''. — „Kilka mil

ode Lwowa, — czytamy w tym modocianym utworze—ley

wioska Siemianówka—równ i jednostajn, otoczona okoli-

c, przypiera na pónoc do niewielkiego, piaszczystego pa-

górka. Na jego szczycie ronie kilka starych dbów; po

bokach: na prawo szeroki staw si rozlewa — na lewo niz-

kie wzgórze wybiega. Pagórek za, jakby stranica tj zie-

mi, rzuca niby skrzydo obrocze, dugi cie na ca wio-

sk, a ta ze swemi chatami i ogrody, ze swoim kocioem

poród starych jaworów i przezroczystym pod wierzbami

potokiem, umajona zieleni si jakby w lesie k leaa.'"

Podrastajcy gimnazyasta przyjechawszy do Siemia-

nówki na wakacye, obok zamiowania do ksiek zdradza

ju pewien zmys poetyczny, wielk wraliwo na powaby

natury. Wedle wasnego opowiadania „we dnie biega po-

midzy starami lipami, wieczorem wychodzi na pola, aby

z pod jednej lub drugij figury przypatrywa si róowj,

wieczornój zorzy." Raz podczas takiej wycieczki zaszed

na cmentarz do kocioa, a w kocu do kruchty, gdzie

w jednej z trumien ujrzawszy gow kobiety, oddzielon od

re^zty ciaa, z ust dziadka kocielnego posysza straszn

history o srogim starocie i nieszczliwej starociance, co

zakazan mio przypacia yciem.

I we Lwowie nalea do najpierwszych uczniów, naj-

mniej zapau okazywa do matematyki, lubo i w niej po-

stpowa. (1) wiadcz o tern programy dominikaskiego

gimnazyura, do którego uczszcza. Ówczesne gimnazya gar

licyjskie skaday si nie z omiu, jak dzisiaj, lecz z sze-

ciu klas, których ukoczenie uprawniao do uniwersytec-

kich studyów. W r. 1833 jako ucze czwartj klasy ode-

(l) Mam t wiadomo od towarzyszów szkolnych Karola, pp.

Piotra Grossa, dyrektora towarzystwa zabezpiecze we Lwowie i An-

drzeja Józefczyka, dyrektora seminaryum nauczycielskiego w Kra-

kowie.
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bra trzeci, w nastpnym zn roku jako pitoklasista di li-

g nagrod. Rzecz godna uw;i,ui, e pisownia nazwiska Ka-

rola w przecigu roku uleg/n zraianie; w pierwszym bowiem

programie czytamy: .^Schej/nn/id de Wtellensky", w drugim

za y.Szejnoia de Wtellensky".

Zdaje si, e sprawc tej metamorfozy nie by nikt

inny, jak sam Karol, który czujc si coraz silniej krajow-

cem, pragn zatrze wszelkie lady obcego ])ochodzenia.

Poczucie to pchao go do poznania przeszoci narodu, co

wówczas bardzo le byo widzianem przez wadze i spro-

wadzio smutne dla niego nastpstwa, które moemy opo-

wiedzie z ca cisoci, bo po wikszej czci wasnemi
jego sowy, uzupenionemi zacignit po raz pierwszy urz-

dow informacy. Ju pod koniec r. ]834 jako ucznia dru-

giego kursu humaniorów cznH szecioklasist, zagldajcego

take z ciekawoci do uniwersytetu, (1) pocigano do ledz-

twa za prób zawizania midzy gimnazyaln modzie to-

warzystwa staroytniczego, celem badania pomników arche-

ologicznych w Galicyi. Byu to oczywicie niewinniejsze

jeszcze stowarzyszenie, anieli zaoony dwódziestoma laty

przedtem w Krzemiecu przez Karola Sienkiewicza ,,Klub

pimienniczy", w którego skad wchodzili Antoni Malczew-

ski, Tymon Zaborowski i inni.

Odtd miano ju mylcego chopca na oku, a nie do
rozwany modzieniec wkrótce poda wadzy bro przeciw

sobie. Pod koniec! 835 r. znaleziono kartki podburzajcej

treci. "W kilkanacie dni póniej 04 grudnia- podniós

kto upuszczony w kociele Bernardynów brulion wiersza

Karola i odda go policyi. Kiewiuny i sabiuchny ten

utwór studenckiej muzy, zoony byo z trzech zwrotek.

Przedtem jeszcze wykrya policya kartki ze spisem

imion studenckich, opatrzonych w tajemnicze uwagi. Na

jednej z kartek poznano pismo Szajnochy, znane policyi

(1) Ks. Kanonik Kitrys ze Szczurowej przypomina sobie, e wi-

dywa Szajnoch v. r. 1S35 na prelekcyach o Listoryi krajów koron-

nych austryackich synnego profesora Mausa. Iotowa on skrztnie,

podczas gdy inui suchali.
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Z pierwszego ledztwa. Zabrane wówczas u niego skrypta,

posuyy do sprawdzenia tosamoci charakteru. Skutkiem

odkrycia byo zarzdzenie ledztwa u S/ajnochy i u studen-

tów, których imiona byy wypisane na owj kartce z taje-

mniczemi uwagami, a mianowicie u Konstantego Gajdy,

Franciszka Gnatkowskiego, Józefa miaowskiego, i u trzech

braci Bolberitzów, Niemców. „Ciemnym jeszcze rankiem

—

opisuj katastrof w trzynacie lat pónij sam Szajno-

cha (1) — zajecha komisarz policyi przed moje ustronne

mieszkanie i zabra mnie z plikiem zakazanych broszur

i rkopismów—do kozy."

Wród rkopisów znalaz komisarz przy rewizyi „Kalen-

rzyk dat historycznych" ukadu waciciela, co dowodzi, e
ju na szkolnój awie z ywem zajciem powica si nau-

ce dziejów ojczystych—kilka znanych pieni, poemacik: Na-

sze szczcie i jaki utwór dramatyczny.

W nadziei jeszcze waniejszych odkry zarzdzono re-

wizy i u Eustachego Kylskiego, z którym bardzo czsto

przestawa Szajnocha. Prócz dwóch odezw z powodu rocz-

nicy, pisanych rzekomo rk Karola, znaleziono u niego

jeden z pierwszych utworów literackich ostatniego p. t.

Krótki rys historyi polsldej\ uoony podobno dla Eylskiego,

W dalszym toku dochodze aresztowano egot Paulego.

zatrudnionego podówczas przy administracyi Gazdy Lwow-
skiej i Leandra Pawlikowskiego. Pocigano take do od-

powiedzialnoci znanego póniej gramatyka Henryka Su-

checkiego.

W jakim nasiroju umysu zastaa modzieca chwila,

w której dosta si „za krat'' opowiada nam z wielkim

wdzikiem. „Byem—mówi—bardzo mody—miaem ledwie

lat siedemnacie; kochaem namitnie wszystko co pikne,

a cay wiat zda mi si piknym, i lubiono te mnie na-

wzajem — ile barw do jasnego obrazu wiosny i szczcia.

(l) Opowiadanie ~ to wydrukowano w r. 1848 w ,,Dzienmku mód

-paryzkich^ bezimiennie pod nieznaczcym tytuem: Cipcia^ pod godem
wzitem z ust !Nowego Amadisa Gótliego:

„Ais ich noch ein Knabe war,

Sperte man mich ein...."
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do wspomnie, które urokiem swojój pory, bywaj najdro-

szemi z caego ycia.*'

Niestety „z owych barw jasnych osnu si obraz mro-

ku, dostatecznego do zamienia caego ycia ponurym cie-

niem, a te najdrosze wspomnienia, s to wspomnienia cier-

pie i wizie/'

Oddany najprzód do zwyczajnego wizienia, po kilku

tygodniach dosta si do osawionych Karmelitów. Straszna

pomsta za modziecz nierozwag pada kilkunastoletnie-

mu chopcu; nieosdzonego traktowano jak zatwardziaego

zbrodniarza. Gdy wszed do nowej celi, „stró z latarni

popchn go do rodka, wskaza goy siennik na ogromnym
tapczanie, konewk z wod, zatrzasn drzwi i zamkn je

dwoma clbrzymiemi kodami." Zaledwie wyszed z osupie-

nia, alici rozwary si drzwi na nowo, i zaoono mu kaj-

danki na rce i nogi.

We dnie i w nocy otaczaa winia grobowa ciemno.
Jeden z towarzyszów niedoli poradzi mu podej do okna

i wszcz rozmow. Ale nowy, niedowiadczony go cie-

mnej siedziby, po kilku krokach run z tapczanu na zie-

mi, a dziki krótko cignionym acuszkom potók si

do krwi. Gorycz i zwtpienie ogarny modocian dusz
i rozogniy bujn imaginacy. Niewymown ulg sprawiy

skoatanemu i przygnbionemu umysowi sympatyczne dwi-
ki pobonej pieni, dochodzce z za muru: ,.spyny one

religijn pociech w mode serce— smutek ustpi uroczy-

stemu rozrzewnieniu.'^

Pospnie zbiegay biednemu wyrostkowi dni wród
stschoci powietrza i wiecznój wilgoci wiziennj, z któ-

rej mia wynie zaród przyszych chorób. Cel jego, krom

tapczanu zaopatrzon tylko w du konew^ i miot, zale-

ga ponury mrok; nie dawano mu ani wiata, ani ksiek.

Pomidzy trzeci godzin z poudnia a dziewit z rana

nie mona byo nawet chodzi po kani „nie chcc sobie

gowy o mur, a nóg o tapczan ustawicznie otukiwa.^'

—

Aby nie by skazanym na rozpaczn bezczynno, wydu-

bywa dziurki we drzwiach i w koszu u okna, wyrabia

igy z kostek i drutu siatkowego równie u okna, snu nit-

ki z przecierada, szpilk na cianach spisywa poemata;



256 KLEMENS KANTKCKI.

CO Z powodu mroku panujcego w celi, osabio silny przed-

tem ^vzrok.

Po pewnym przecigu czasu zacz si czu bardzo

le, zarówno pod fizycznym jak moralnym wzgldem. Nie

mogo by inaczej chopcu, wrzuconemu midzy cztery sple-

niae ciany, darzonemu straw niegodziw „którj zwy-

klomi przysmakami byy wpade w ni przy hurtowem ko-

towem warzeniu wierszcze, stonogi, niekiedy cae my-

szy..." Nie dziw wic, e na wspomnienie tych okropnych

chwil mówi z gorycz: „Wiecie wy grzeczni panowie i pa-

nie, co to gód, kilkomiesiczny gód? gód zaostrzony pio-

unem niewoli samotnej, nie dozwalajcej niczem oderwa
myli od obecnego cierpienia zwierzcego, przyprawicnj

wilgoci i smrodn stchoci zamknitj, na wpó pod-

ziemnej celi..."

Wystpiy niebawem na jaw bolesne skutki tak opa-

kanego pooenia. Wizie dosta szkorbutu, „zacz uczu-

wa okropne omanie w kociach, przy którem nieustajca

fluksya z bólem zbów jeszcze najmniejsz okazaa si frasz-

k." Na dobitek przywoany przez chorego lekarz „ofu-

kn si, e go bez potrzeby trudzi..."

Zawrzaa w' nieszczliwym dziecinna wcieko, aby

ustpi niebawem szlachetniejszym uczuciem. Rozbudzi j
,,promie religijnoci" wyniesiony z pod rodzicielskiego da-

chu. Z nienaladowanym wdzikiem opisuje Szajnocha t
wan w yciu swem chwil. „Wyoniwszy si— mówi

—

w skruszeniu caego jestestwa na wierzch, owieci mi ten

promie nagle nieznanym dotd, jaskrawym, prawie pora-

ajcym blaskiem. Upadem pod jego przemocnem wrae-

niem. Odszedem niemal od zmysów. Po caych dniach

leaem na kolanach, w modlitwie, we zach nieustajcych.

Ksika religijna zdaa mi si zbawieniem. Prosiem o ni;

nie dozwolono mi adnej. Miaem z sob jedyn ksik,
gramatyk francuzk. Umieszczone na pierwszych kart-

kach po polsku i po francuzku Oj{:ze nasz i Zdrowa Ma-

rija, stay mi za ca Ksig ywota. Rzuciem si na nie

jak umierajcy z godu potpieniec na pokarm zbawczy.

Pokarm ten pokrzepi mi zaprawd. Wzmocniony nim,

oparem si pokusom okupienia sobie askawego obejcia
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si ze mn, ulgi w godzie, jako t innych cierpieniacli,

przez wyjawienie tajemnic koleeskich, jakie byy w mej

mocy."

Pocieszony natchnieniem z góry, przez kilkanacie dni

z rzdu modli si na klczkach wnkl ez pobonych i re-

ligijnej extazy, po czem nastpi bogi spokój. „Jaskrawy

blask otwartych niebiosów cofn si w gór, a na dole

zostaa tylko ozocona nim fantastyczna posta Cipci, wi-
tej dla biednego, obraz wiziennej patronki, odmalowany

dowolnemi rysami modzieczej wyobrani."
— Któ to owa „Cipcia"? zapyta zdziwiony czytelnik.

To Anio-Stró Szajnochy, równie jak wielu innych

winiów, to tajemnicza autorka sów, zachcajcych go do

wytrwania—to sowem szlachetna Amalia Radziszewska, jak

si póniej dowiedzia — osoba, której pseudonim posuy
mu do opowiadania, majcego za przedmiot smutny epizod

z modoci.
Pokuta przecigaa si—sd kryminalny nie pospiesza

z wyrokiem. Wrecie na dniu 3 czerwca 1836 skaza ob-

aowanego na sze miesicy cikiego icizienia{X) ale na

domiar nieszczcia wizienie to liczyo si dopiero od 27

grudnia 1836 r.! dla tego, e rekurs, wniesiony do sdu wy-
szego i do najwyszego trybunau, zosta rozstrzygnity

na niekorzy skazanego dopiero 10 stycznia 1837 r. a ka-

r zaczto liczy dopiero od chwili prawomocnoci wyroku.

Daremnie wprzód dokadaa wszelkich stara w celu

uwolnienia syna pani Marya Szajnochowa, pikna i ogólnie

lubiana kobieta. Gdy przysza do dyrektora policyi, zna-

nego Sacher-Masocha, ojca gonego ostatniemi czasy pam-
flecisty, któremu Revue de deux moiides na wstyd dla po-

wanej literatury, otwara swe amy, nieodmykane dotd podo-

bnym skrybentom — pan dyrektor zamiast wysucha jej

proby, zasypa biedn grzecznociami, nie chcc jakoby

da wiary, aby tak moda osoba moga by matk doro-

sego modzieca...

(1) „Wegen Yerbreitimg aufruhrerischer Schraahscliriften, ais

des Yerbrccliens der Stórung der offentlichen Ruhe."

Dziea Karola Szajnochy J. X. 17
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Nie lepiej powiodo si strapionej matce u prezydenta

gubernialnego, Kriega. Figura ta, naley do najwybitniej-

szych typów w galeryi niemieckich urzdników Galicyi.

Wybornie odmalowa go w odwet za jak krzywd profe-

sor Tatzauer w zrcznym wierszu, majcym niby to przed-

stawia figurycznie posta wojny. Ale przy wierszach:

„Es lebe der Frieden, es sterbe der Krieg!'*

kademu stawa przed oczyma pan prezydent gubernialny,

a uderzajce podobiestwo bio z wyrazów:

„Sehet auf dieses grinsende Gerippe!"

Zoliwa satyra przeszedszy szczliwie przez nader suro-

w cenzur, pojawia si w beletrystycznem pimie niemie-

ckiem p. t. Mnemosyne.

Nie znalazszy aski w obliczu urzdowych matado-

rów, przyszo Szajuosze omnacie z gór miesicy spdzi
zdaa od ludzi. Od chwili skoczenia przyduszego ledz-

twa, staa si dola jego znoniejsz: zaczto go lepiej

ywi, zdjto mu kajdanki, latem dozwolono co kilka dni

przechadza si przez godzin „po 36-krokowej ciece"

w ogrodzie. Na cay pokarm umysowy w guchej ciszy

wiziennej otrzymawszy kilka gramatyk, (1) odda si z za-

paem studyom jzykowym, a owocem tej pracy byo grun-

towne wyuczenie si mowy francuzkiej i angielskiej; w j-
zyku hiszpaskim wyksztaci si dopiero w wiele lat pó-

nij, gdy badajcemu dzieje „Sowian w Andaluzyi" wy-

pado czyta w oryginale hiszpaskie róda. Z wdziczno-

ci wspomina, e gramatyk angielsk zawdzicza towa-

rzyszowi niedoli, Henrykowi Dmochowskiemu. Niedugo

zreszt cieszy si towarzystwem—bo niemal cay rok sp-
dzi sam jeden. Wów-czas dla rozerwania umysu, jak opo-

wiada w rozpocztej autobiografii, zaprowadzi na biaj
cianie drucikiem do soca kalendarz—ry na niój obszer-

ny poemat, w którym opiewa swe uwizienie. Kozrywki tej

(1) Z autobiograficznej notatki dowiadujemy si, e w kocu
dostawa niektóre ksiki i gazety z r. I812.
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wraz z nauk jzyków nie wyczerppvay caego czasu, ja-

kim rozporzdza modzieniec mylcy, zdolny, przywyky
do ruchu i cigej umysowej pracy. Odczony zupenie

od spoecznoci ludzkiej, w chwilach nie powiconych gra-

matyce pogra si w tsknj zadumie. Zwyk on by wów-
czas „lee bez ruchu na pryczy, lub, co najmilej byo,

przykucn na przyzbie i puci wodze bdnym dumaniora,

lub w zupenej ciszy i zamie duchowej i cielesnej przy-

suchiwa si rónym gwarom wiziennego milczenia."(l)

Pótora roku, spdzonych w tak modym wieku wród
tak niezwykych warunków, nie mogo pozosta bez wpy-
wu na dalsze ycie modzieca. Grozio mu tu niemae

niebezpieczestwo, inna to bowiem rzecz wizienie w doj-

rzaych a inna w modzieczych latach. W tak wczesnej

epoce—mówi sam Szajnocha, „wszelka czerstwo, modo,
wszelkie znamiona charakteru i temperamentu graj naj-

swobodniej w sercu modzieczem"; ztd kada bole dot-

kliwiej czu si daje. „Starszy wiek—mówi dalej—sprawia

czsto uwizionemu korzy takiem osamotnieniem— wcho-

dzi on bowiem gboko w siebie samego, uczy si pozna-

wa swoje uczucia, pojcia, wyobraenia, charakter, czego

nie daje wiek w siedmnastu latach." Wielu z pomidzy
jego rówieników o mniej silnej i ywotnej organizacyi za-

maaby tak cika dola — jego przed dwudziestym rokiem

uczynia mem w caem znaczeniu tego sowa. Ponura,

przymusowa samotno, rozwina w nim wrodzon skon-

no do zadumy, do zgbiania kadego przedmiotu—doda-

a mu hartu i mzkiej siy, uczynia go wicej j^eszcze mil-

czcym i zamknitym w sobie — sowem rzucia pierwsze

podwaliny pod ten charakter niczem nie zmoony, nie ugi-

(1) Rozpowszechnio si mylne przekonanie, jakoby do towarzy-

szów wiziennych Szajnochy nalea pan Aleksander Morgenbesser

—

jakoby czyta Karolowi swój wiersz humorystyczny p. t. Obrona Sohoo-

rca i doznawa z jego strony zachty. Pan M. na pimienne zapytanie

nasze donosi nam askawie, e wiziony znacznie póniej (od r. 1S41—
1S45' z dzisiejszym ministrem Ziemiakowskim i Smolk, zna Szajno-

ch tylko z widzenia, a „nie zostawa z nim w adnych, nawet pimien-

nych stosunkach.'-



260 KLEMENS KANTECKr.

tv, peen siy i szlaclietnej dumy, o woli niezomnój, wy

trwaoci niespoytój—dcy zawsze do skupienia si w so-

bie, do ukrywania w swem wntrzu sziaclietnych popdów
i niezrównanycli skarbów ducha, zamiast je rozsypywa nie-

bacznie dla popisu przed tumem... Nieraz póniój mawia,

e wizienie stao si dla dobrodziejstwem, e odtd do-

piero ukocha prac ca dusz i zalubi j na wszystkie

dni swoje. Tak to zbawiennie wpyno na niego nieszcz-

cie; wyniós z niego jednak nieznane sobie przedtem uspo-

sobienie nerwowe i nadzwyczajn draliwo, a w dodatku

niestety zaród miertelnej choroby^ która go w nastpstwie

miaa przyprawi o lepot i zgon przedwczesny.



III.

Narecie odzyska swobod, lecz jak bolesne okolicz-

noci towarzyszyy tój upragnionej chwili! Ju dawniej

dosza go wiadomo o smutnej przygodzie, jaka spotkaa

ojca—lecz wikszego bólu mia dozna po wyjciu na wol-

no. W póniejszyci ju lataci nieraz opowiada, e pe-

wnego razu zwracajc uwag stranika na ogrom kódki,

strzegcej jego celi, usysza straszn nowin, e jeszcze

wiksza zamkna si za p. Wacawem Szajnocha... Nie-

szczliwa matka objwszy wolnego wrecie syna, powie-

dziaa mu wród kania, e nie posiada ju ojca, który

zmar \w wizieniu—e wzbroniony mu raz na zawsze przy-

stp do wszystkich zakadów naukowych pastwa austrya-

ckiego, e nawet Lwów kazano mu opuszcza bez zwoki,

wytrcajc go tak nietylko ze zwykej kolei prawidowego

ksztacenia, lecz nawet odbierajc ubogiemu najlepsz spo-

sobno zarabiania dla siebie i dla podupadej rodziny

w stoecznem miecie, gdzie atwiej byo o prac, ni gdzie

na dalekiej prowincyi.

Zbyt silne byy to klski, zbyt dotkliwe ciosy dla

omnastoletniego serca, a jednak mimo wysoce rozwinite

uczucie, nie uleg im, nie podda si zwtpieniu, pomny na

prawd, wyrzeczon póniej z powodu mierci ony Augu-

sta Bielowskiego, e ,,w dusze wzniolejsze, jak w wynio-

soci fizyczne, najczciej bij pioruny..." Nie upad, nie

porzuci raz uchwyconego sztandaru nauki, lubo odtd je-

den cios za drugim godzi w t praw^dziwie wznios du-

sz, lubo pado mu y w cikim niedostatku, opakiwa
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póniej obkanie siostry i samobójczy zgon brata Au-

gusta...

Napróuo stara si obarczony polityczn kltw o po-

zwolenie uczszczania bodaj na kurs chirurgii, aby co ry-

chlój by w monoci wesprze osierocone rodzestwo. Sta-

nowczo i nieodwoalnie odrzucono jego prob, w którj

przypomina, e zasuguje na niejak pobaliwo, przy-

znawszy si bez uporu do winy. S, co utrzymuj, e gdy-

by skoczywszy szkoy zwykym trybem, by si dobi ja-

kiego praktycznego stanowiska w wiecie, zostaby straco-

nym dla literatury. Nam si zdaje, e twierdzenie, czy

przypuszczenie podobne, nie dowodzi wielkij bystroci—e
czowiek tj miary, tej wytrwaoci i dzy wiedzy, wjakim-

bd zawodzie nie byby si sprzeniewierzy swemu talentowi

i posannictwu, a przy niepraktykowanej pracowitoci, obok

zaj obowizkowych byby znalaz niechybnie do czasu

dla naukowych studyów. Wszake, jak to sam Szajnocha

mawia do jednego z swych bliszych znajomych, kady
stan, kady zaw^ód znajduje najpikniejszy swój wyraz w li-

teraturze, a czy to onierz, czy prawnik, czy rolnik lub

lekarz, jeli rzeczywicie mia powoanie i zdolnoci, ska-

da kwiat swej pracy i dowiadcze w jakiem dziele lite-

rackiem.

Prosto z wizienia wypado Karolowi uda si do y-
daczowa, gdzie pani Szajnochowa trzymaa niewielk dzier-

aw. Widzc, e • podupadej przez proces i wizienie m-
a grozi zupena ruina, lubo nie czujc najmniejszego po-

cigu do gospodarskich zatrudnie, stara si sta matce

pomocnym. Równoczenie jednak postpowa dalj ener-

gicznie na drodze samodzielnego ksztacenia umysu, a przy-

tem nalea przez pewien czas do zwizku Modej Sarma-

cyi, z którego wkrótce wystpi. Szczciem zbytni mia-o syna równowaya ogldno niezmiernie do przywi-

zanej matki. Drca z przeraenia na sam myl, e Ka-

rol przecierpiawszy ju tyle, mógby po raz drugi dosta

si do Karmelitów, przestrzegaa go serdecznem sowem
i ledzia tak pilnie jego kroki, e chcc unikn podejrze,

musia si widywa z towarzyszami za miastem, lub te

porozumiewa z nimi pimiennie sposobem sympatycznym.
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Mimo surowy zakaz, niedugo wytrwa w matczynym

^omu. Widzc pogarszajce si interesa rodziny, nie chcia

jej by ciarem, pragn owszem sta si podpor, a czu
doskonale, e na nie wiele zda si jego pomoc przy gospodar-

stwie; rwa si przeto do Lwowa, gdzie majc kolegów i zna-

jomych, spodziewa si znale jakie takie zajcie, szczu-

pym dochodem dzieli si z matk i modszem rodzestwem
a usiln prac koczy wasn edukacy.

W tym podwójnym celu, jecha do stoecznego mia-

sta Galicy i. Pierwsze jego pismo jakie posiadamy, wysto-

sowane do matki, podobno w domu krewnych, z drogi do

Lwowa, pozbawione na nieszczcie daty, jak niemal wszyst-

kie wczeniejsze listy, daje wymowne wiadectwo obawom
zacnej matki: (1) „Prosz Mam jeszcze porzuci wcale

niepotrzebn niespokojno, bo i ja musz by o Mam nie-

spokojnym, a bdc takim, nie mona i za rad zdrowe-

go, spokojnego rozumu. Zaufanie mamine w mój rozsdek,

wróci mi go istotnie zupenie... Co si mnie tyczy, jeszcze

raz rcz, e adnej przyczyny do niespokojnoci Mamie nie

dam..." Tre powyszego ustpu powtarza si nieraz pó-

nij na róne tony: matka cigle si obawia i niepokoi

o ukochanego syna— syn wystawia jj ponno obaw, a gdy

(1) Sdz, e najlepiej dopeni wydawnictwa dzie Szajno chy,

z najwaciwszej strony dam pozna t pikn posta i czytelnikom

najwiksz sprawi prz3'jemno, okraszajc niniejsz prac przytocze-

niem waniejszycli i charakterystyczniejszych ustpów z listów history-

ka, które mianowicie w dojrzalszych latach autora ujmuj swym powa-

bem, wdzikiem i prostot- Trudno byoby odmalowa go traftiiej, jak

si sam maluje w tych doranie rzucanych zapiskach, nieobliczonych

na efekt, nacechowanych przedewszystkiem tak rzadkiemi dzi w li-

stach znakomitych ludzi zaletami szczeroci i prawdy, tchncemi z ka-
dego sowa. Nie powinnoby mi, mniemam, poczytanem by za ze, e
wtajemniczam czytajcy ogó w róne drobne szczegóy potocznych

stosunków pisarza — naley on bowiem do tych nielicznych znakomito-

ci, które z blizka niemniej s wielkiemi, jak z daleka, a dziki tym,

na pozór zbyt moe drobnostkowym szczegóom, wystpuje barwnie

i plastycznie. Zdaje mi si, e powinnibymy wrecie pój w tej mie-

rze za przykadem zagranicy, mianowicie Francyi, a biografie nasze

przestayby by tak przeraajco blademi, i z po za autora wida-by

w nich byo czowieka...
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nie ustaj, czyni wymówki i niecierpliv/i si, dajc obok te-

go dowody najgortszego przywizania.

Przybywszy do Lwowa, pod wzgldem literacko-nau-

kowym dozna chtnych rad i serdecznych wskazówek ze

strony dwóch znanych ju wówczas zaszczytnie literatów:

Augusta Bielowskiego i Lucyana Siemieuskiego—pod wzgl-
dem materyalnym znalaz arcyskromne wprawdzie oparcie

i zatrudnienie w domu . p. Pawa Rodakowskego. „Pa-

mitam—pisze znakomity estetyk w przesanej mi askawie

notatce — e w roku, jeli sie nie myl 1837, pierwszy raz

Szajnoch widziaem. Przyszed on do mnie jako skromny
student, niedawno wypuszczony z wizienia, z prob, abym
mu wskaza ksiki, na których mógby si uczy jzyka,

oraz zapoznawa si z history i literatur. Rozmawialimy
do dugo, i tyle pamitam, e mu daem do czytania Reja

Zyicot poczciwego czowieka^ kronik Bielskiego, Górnickie-

go, a potem i inne w^skazaem dziea. Kilka razy tak przy-

chodzi na literack pogadank, ale wkrótce gdzie si po-

dzia a ja take musiaem Lwów opuci.'^

Wida ztd, e Karol akncy wiata a zostawiony sa-

memu sobie, pozbawiony rady i pomocy, odwoa si do

znajomoci literatury i dowiadczenia cenionego ju podów-

czas pisarza—Siemieuski bowiem da si pozna przed ro-

kiem ze znakomitego talentu w wietnym przekadzie tak

zwanego ,,Królodworskiego rkopisu". Serdeczna uprzej-

mo w przyjciu, szczera rada i umiejtna wskazówka uj-

y chopca, gotujcego si do zawodu, w którym mody po-

eta tak pikne zaj by ju miejsce a nadto mia za sob
przeszo polityczn, gdy po wypadkach listopadowych

Jako jeniec wojenny przez rok przebywa w ytomierzu
i Kijowie. Po wyjedzie Siemieskiego nie widzieli si
przez caych jedenacie lat, natomiast pónij zawizaa si
midzy nimi serdeczna przyja, lubo spotykali si zawsze

krótko i przelotnie. ,,Do szczliwszego wic widzenia si
z Tob— pisze Szajnocha wiosn roku 1859—Kochany bra-

cie, z którym na przeszo dwadziecia lat pamitnej dla

mnie znajomoci, skazanej na chwilowe spotkania a dugo-

letnie rozstania, nie da mi Pan Bóg ani dwudziestu godzin

bawienia swobodnie w jednym cigu." Ceni on zawsze
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wysoko pikny talent przyjaciela a w r. 1848 w redagowa-

nem przez siebie pimie nader trafnie i sympatycznie okre-

li literack jego indywidualno. „Stosunek mój z Szaj-

nocha,— pisze ze swej strony autor Portretów literackich—
bardzo by miy dla mnie^ nigdy adna rozterka nie za-

krwawia nam serca, ani liumoru."

Jak wiemy, jeszcze przed pójciem do wizienia, roz-

pocz Karol próbowa si w piórze; gdy jednak w owj

porze nawet znakomitym pisarzom nie pacono honoraryów,

poczynajcemu, niewprawnemu, powiedzmy otwarcie, arcy-

sabo jeszcze niem wadajcemu, niepodobna byo marzy
o utrzymaniu siebie i swoich z literackiego zarobku. Dla

dopicia tego celu powici si prywatnemu nauczaniu

a obowizek, przyjty w domu Rodakowskich, uwolni go

cho w pewnej czci od troski o byt, zaspokajajc przy-

najmniej naj pierwsze skromne potrzeby.

Pan Pawe Piodakowski, adwokat zayy z hr. Stanisa-

wem Skarbkiem (redagowa akt fundacyi Skarbkowskiej

i przyczyni si niemao do wprowadzenia jej wycie), czo-

wiek powszechnie ceniony i szanowany a bardzo wiaty,

pragn wyksztaci swoje dzieci w przedmiotach, zaniedby-

wanych w ówczesnych szkoach galicyjskich, a mianowicie

w historyi. Kto z uczonych zaleci mu na ten uytek wy-

dan niedawno vi Paryu metod chronologii Antoniego

Jawiskiego; chodzio wic tylko o nauczyciela. Uatwi
mu wybór starszy syn, Zygmunt, przemawiajc gorco za

ubogim przyjacielem i szkolnym do niedawna towarzyszem.

Ujty oddawanemi modziecowi pochwaami powoa
go Rodakowski na nauczyciela syna i córki, nie troszczc

si wcale o policyjny zakaz, do bowiem posiada w mie-

cie znaczenia, aby byego winia uchroni od przelado-

wania; dla wikszej jednak pewnoci umieci go we wa-

snem mieszkaniu przy ulicy ormiaskiej, w domu pani Ka-

bogowej.

Jednemu z najpierwszych uczniów Szajnochy, panu

Józefowi Rodakowskiemu, obecnie generaowi brygady w Pecs,

w poudniowych Wgrzech, zawdziczamy ciekawe szcze-

góy o wstpie w nowy zawód i o ówczesnym trybie ycia

zaimprowizowanego pedagoga. „Od roku 1837 do 1841

—
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pisze genera—udziela mi przez dwie godziny dziennie lek-

cyi historyi prawdziwie po mistrzowsku. W przecigu tego

czasu przemieszkiwa u nas kilkakrotnie. Latem jedzi
z nami na wie do Paaicz (by-to majtek Rodakowskich

w Stanisawowskiem). Przypominam sobie bardzo dobrze,

i sam nad sob bardzo usilnie pracowa i wiele sig uczy.

Mia zwyczaj wychodzi o wschodzie soca do ogrodu i czy-

ta, przechadzajc si po alei wielkij tak pilnie i regu-

larnie, e wydepta osobn ciek, nazwan póniej ciesz-

k Szajnochy. Jako nauczyciel, odznacza si gbok wie-

dz, niezmiern pilnoci, lecz take niecierpliwoci nad-

zwyczajn."

Niecierpliwo ta objawiaa si w przykry dla uczniów

sposób. Rozgniewany nieuwag malca, zwyk by pociga
go nie artem za ucho, przy czm zdarzao si, e dolna

jego warga, ju wówczas wyscha i blada przedwczesnem

cierpieniem, wzdymaa si, czasem nawet zabarwiaa si
szkaratem... Jeli w ogóle przykrem i trudnem bywa zadanie

wlewania nauki w gowy roztargnionych i swywolnyeh pa-

cholt (a sam genera przyznaje, e bardzo czsto grzeszy

nieuwag), tedy dla schorzaego, znkanego Karola bya to

rola przykrzejsza, ni dla innych. „Przydusze mówienie

przy lekcyi—pisze w r. 1860 do Maurycego hr. Dzieduszy-

ckiego—wieloletnim dowiadczeniem tego doznaem, zawsze

mnie, niewymownego z natury, natao a nawet sprawia-

nemi tem kongestyami do gowy, nie mao si z czasem
do mojej lepoty dzisiejszej przyoyo.^' „Zna Mama mój
wstrt do tego guwernerowskiego niewolnictwa'^, — i;isze

zwile, lecz wymownie okoo 1840 roku.

Ow draliwo i pewn szorstko, zachowa i w doj-

rzalszych latach i to nie tylko wzgldem uczniów. Chara-

kterystyczny to jednak i znaczcy objaw, e tak oni, jak

inni, starsi znajomi i przyjaciele Szajnochy, nie zraeni jego

niekiedy odpychajc na pozór oziboci, jego odrbno-
ci, nacechowan pewnym odcieniem szlachetnego dziwac-

twa, otaczali go niezmienn yczliwoci i serdecznem przy-

wizaniem. I nie mogo by inaczej, gdy pod szorstk
powok kry si duch czysty i szlachetny, „peen rzewne-

go uczucia", e uyjemy sów jednego z najbliszych jego



YWOT KAROLA SZAJNOCHY. 267

przyjació; peen ognia i zapau, miarkowanego rozumem
i rozwag. Serdecznoci swoj, idealn prawoci, rzadk
dobroci i uczynnoci, prawdziwie zotem sercem zdobywa
sobie przyja ludzi, któryci odstrcza móg nierównoci u-

sposobienia; to te z atwoci rozbraja wywoan chwilowo

niech. Yi/aciwo to bya temperamentu, owoc smutnych

kolei ycia, a jeszcze przewaniej choroby dugij i dotkliwj.

Przywykano te do niej tak dalece, e dugoletni towarzy-

sze i przyjaciele jego nie tylko do dzi dnia mówi o nie-

odaowanym druhu z najgortszm uwielbieniem, lecz na-

wet w ksidze swych wspomnie znajduj jego portret ide-

alniejszym, ni go maluje rzeczywisto, w którj wietle

przedstawia si zreszt jako jedna z najpikniejszych po-

staci, jako m nie dzisiejszego wieku, ale raczej model dla

Plutarcha. „Jego sodycz w poyciu—mówi jeden z nich

—

humor, powaga nauki, czyniy go najmilszym towarzyszem."

Nic dziwnego, e taki nauczyciel mimo wielk suro-

wo by kochany przez uczniów—rodzice cenili go dla su-

miennoci i gruntownych zalet pedagoga. Nie pozwala on

uczniowi puy w lenistwie, jak tylu dzisiejszych Mento-

rów, mnij troskliwych o Telemaka, ni o zapat, a gdy ten

jeszcze z chci do nauki czy zdolnoci, postp sta-

wa si zadziwiajcym. Uczniowie jego okrom samej treci

dziejowych zdarze, musieli zna dokadnie chronologi.

Z panem Józefem Rodakowskim, obdarzonym doskona
pamici, mimo czsto z jego strony powtarzan a tak

skwapliwie karan nieuwag^ dokaza prawdziwych cudów.

Po dwóch bowiem latach doprowadzi tak daleko, e cho-

piec, który si przedtem wcale nie zajmowa nauk histo-

ryi, umia na pami wszystkie daty dziejów greckich,

rzymskich, polskich, francuzkich, niemieckich, angielskich

i rosyjskich. Nadzwyczajny skutek gorliwoci modego pe-

dagoga tak zachwyci pana Pawa Rodakowskiego, e po-

stanowi, iby dzieci odbyy popis wobec znakomitych osób

czm chcia da wiadectwo nauczycielskiemu talentowi,

Szajnochy. Dostojni sdziowie — a znajdowali si midzy
nimi Fredro i Skarbek— nie szczdzili mu wyrazów dobrze

zasuonego uznania; pochlebne za zdanie ich uczynio Ka-

rola przedmiotem poszukiwa dla ojców i matek.
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Po pewnym przecigu czasu, dziki staraniom wpy-
wowych znajomych, uzyska wygnaniec raz i drugi kart
wolnego pobytu, lecz jedynie na niewiele tygodni. „Przy-

jechawszy do Lwowa—donosi matce—zastaem ju u mego
gospodarza pozwolenie bawienia dalój we Lwowie—ale tylko

znowu dwa miesice. Z tych krótkich pozwole wida, e
mnie chc trzyma na wodzy.. .'^ Zaleciwszy dalej matce

,,spokojn ufuo w lepszego od ludzi Boga" zwraca si do

modszego brata, Augusta, aby mu przyrzec na wakacye

podarek, jeli pomlnie zda egzamin, na przyszy za rok

zobowizuje si dostarczy wszystkich materyaów szkol-

nych. aujc, e teraz przynajmniej nie moe na wy-

chowanie rodzestwa oy tyle, jakby pragn, wypowiada
nadziej, „e jak nie zawsze pogoda, tak i sota cigle

trwa nie moe."
Na mieszkanie wyszukiwa sobie zwykle zdaa od

wiejskiego gwaru jak ustronn, samotn siedzib. ('*')

Do takiego mieszkanka wprowadza nas jeden z naj-

dawniejszych towarzyszów Karola. Byto pochylony dzi
wiekiem dworek pod Pohulank, tm milszy dla lokatora,

e w zamian za róne niedostatki, zapewnia mu tyle po-
dan tanio i wiee powietrze. Wybór miejsca wiadczy
o wyrobionym zmyle estetycznym; otaczay domek zielo-

nym wiankiem drzewa owocowe, bzy i wierzby, bramk
ocieniaa rozoysta lipa, nciy nieopodal rozkoszn woni
ki i szumia lasek wtjgleski. Tak przyjemne ssiedztwo

Avynagradzao poecie brak wszelkich wygód w samem mie-

szkaniu. Nie dba on o to, e do obszerna izba nie mia-

a podogi, e cay jej sprzt i ozdob skada tapczan,

pokryty siennikiem i kilimkiem, duga awa do siedzenia

i stó, peen rozrzuconych w nieadzie ksig i rkopisów.

(*) Pani SzajnocliOY/a wysza wkrótce za m za komisarza ob-

wodowego Kierk, nie z mioci, bo by to czowiek dobry, ale mól

biurowy, u którego urzd i „yerordnungi'- stanowiy alf i omeg y-
cia—ale eby znale oparcie na wiecie i nie sj^oywa duej szczu-

pych owoców krwawej pracy syna; wybór za swój moga o tyle na-

zwa szczliwym, e byto czowiek nadzwyczaj poczciwy a dla pa-

sierbic i dla Augusta Szajnochy sta si prawdziwym ojcem.
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Spojrzyjmy na te stosy papierów, jedyn wasno
ubogiego literata-pedagoga, aby si dowiedzie, co wówczas

czyta, o czem myla i nad czem pracowa. Leaa na

wierzchu rozoona, sawna ksiga Montesquieu'go: Esprit

des lois, a abolv niej róne utwory podnego umysu, któ-

re po najwil^szej czci miay uton w modzieczej tece,

a wic: co dopiero dol^onane tómaczenia BUwy na Kosse-

wem polu i spory, zupenie wykoczony tom Hisoryi Gre-

cyi i Rzijmu^ przeznaczony dla modziey, uoony nawet

w tym celu w formie opowieci, pozbawionej wszelkiej chro-

nologii, któr mody autor uwaa za nauk odrbn. Spo-

ny one póniej na kominku, podobnie jak cao-tomowe

powieci i poemata, nieaowane przez duchowego rodzica,

który wbrew powszechnemu u modych zwyczajowi, nie kwa-

pi si zbytecznie do druku, lubo zachcany przez starszych

daw'a drobniejsze prace do czasopism. (1) Pierwszym z dru-

kowanych jego utworów proz jest podobno umieszczony

r. 1840 w^ Dzienniku mód; ,,Eomans na wasne oczy widzia-

ny" — wierszem pene uczucia Milczenie^ rozpoczynajce

si od sów:

Nie miem przybliy kroku,

Zdaleka od ciebie stoj;

Chobym da ycie za spojrzenie twoje,

Nie miem go szuka w twem oku...

Gdymy ju poznali siedzib modego pisarza i wspo-

mnieli o jego literackich przedsiwziciach, nie od rzeczy

bdzie przyjrze si powierzchownoci czowieka, tem wi-

cj, e wszystkie wizerunki pochodz z póniejszego wie-

ku. Nakrelmy portret sowami pana Wadysawa Zawadz-

kiego tak, jak mu si przedstawi r. 1840, gdy ujrza Szaj-

noch po raz pierwszy. „By—mówi—wzrostu nizkiego, bu-

dowy krpj, nieco pochylony, a pochyo t uwydatniay

jeszcze wicj naprzód wydane ramiona. Gow mia du,
twarz niad, starannie ogolon, z czarnym, nieco podstrzy-

(1) w jednym z listów do matki czytamy: .,Pracuj po dar/ne-

mu i mam nadziej, e nareszcie w tym roku bd móg wyda cz
prac, które mi si po pogorzelisku zostay." Pogorzeliskiem nazywa

dobrowolne spalenie modocianych prac, szczególniej dramatów.
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onym wsem, oczy ciemne, wyraz oblicza agodny i po-
wany, przybierajcy czsto umiech ironii, gdy mu si co
nie podobao. Wosy, ju wówczas bardzo rzednce, mia
króciutko przy samm czole ostrzyone, aby dalszemu za-
pobiedz wypadaniu, co jednak nie pomogo, gdy w kilka
lat póniej, w bardzo modym jeszcze wieku, prawie zupe-
nie wyysia."



IV.

Epoka, w którj Szajnocha wystpowa na widowni

literack, bya por nagego i wietnego rozkwitu pimien-

nictwa, miesicem ,,ró i sowików" dla polskiej poezyi.

Wybujaa ona nad miar, a obok niej znalazo si miejsce

tylko dla historyi. Ta nadzwyczajna przewaga dwóch dzia-

ów pimiennictwa nie powinna nas dziwi. Pracownicy pe-

ni zapau rwali si do przedmiotów, otoczonych najwik-

szym urokiem, jak ludzie majcy tylko za sob gdzie

w dal zapad przeszo i przyszo, pen kuszcych

obietnic — yjcych tylko wspomnieniem i nadziej... Wy-
razem pierwszych bya historya, drug wiecia poezya.

Wród najmniej sprzyjajcych, najciszych warunków,

powsta cay szereg znakomitych pisarzy, mnia i dojrze-

wa o godzie i chodzie, lubujc wiar przedmiotowi mi-

oci z najwysz bezinteresownoci. Podobnie jak Szaj-

nocha, oddawa si niejeden przez dzie cay mozolnemu

i mczcemu zajciu dla chleba, by t ofiar okupi swo-

bod powicenia literaturze wieczorów i nocy — ale nikt

podobno nie przewyszy go w tej gorliwoci. wiadcz
jednozgodnie gosy wspóczesnych, e, aby sprosta wy-

tknitemu sobie celowi wiód niemal ywot anachorety, e
dzi zaciera si ju tradycya podobnie wielkij i namitnej

pracy.

To t jeli do kogo, to do niego odnosiy si w ca-

j peni wyrzeczone przeze póniej sowa (r. 1848):

„U nas kady pojaw literacki ma podwójn wag czynu:

raz poniewa nam przedewszystkiem myl jest yciem, a so-
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wo ciaem—powtóre e u nas kady czyn literacki jest zwy-

czajnie tylko potoiejszego charakteru dowodem."

Podczas wit i wakacyi zamknity w swej izdebce,

bywa caemi dniami niewidzialnym, nigdzie nie wychodzi,

widujc sie tylko z posugaczem, gdy mu raz na dzie przy-

nosi wod i skromny posiek. Czasem przez miesic i du-
ej skazywa si na dobrowoln samotno, gotujc si po-

wanie, gruntownie i w wielkim skupieniu ducha do pi-

sarskiego zawodu, pojmowanego przeze po obywatelsku,

jeli nie po kapasku, niechtny czsto wesoym towarzy-

szom, gdy go pragnli wyrwa z jego pracowni, z ulubio-

nego mu towarzystwa ksiek i myli.

„Jestem zdrów*'—pisze do matki — „i bardzo dobrze

si bawi w mojej izdebce. Mógbym to sobie do zasug

policzy, ale nie czyni tego, bobyto kamstwo byo. Nie

bawi si po balach, bo mi bale nie bawi i dziwi si
nawet, czemum taki nieciekawy na nie!..." „Jestem wesel-

szym i spokojniejszym"—donosi inn ra—,,ale ca ozna-

k tego jest tylko wiksze zamiowanie w robocie. Wszy-

scy mnie tu maj za mruka, pustelnika, a ja sobie siedz

cicho i czytam..."

Trzeba te byo prawdziwie olbrzymiej pracy, aby

w krótkim stosunkowo czasie, bez czyjejkolwiek pomocy,

doj do takiego ogromu wiedzy i do tak znakomitego mi-

strzowstwa formy. Ci, co si rozkoszuj wietnie utoczo-

nemi okresami póniejszych dzie Szajnochy, co podziwiaj

plastyk jego obrazów i ywo kolorów, nie pojmuj, ile

to trudu, ile pracy kosztowa go ten artyzm. Ale kto po-

równa autora Stasia (1) z autorem Bolesawa Chrobrego^

kto zechce si przekona, jaka przepa oddziela artykuy

z r. 1842 (w Lwouaninie Ludwika Zieliskiego: Kontrakty^

powiastka i Starocianka^ opowiastka z podania ludu) pod

kadym wzgldem bardzo wte i sabe, od arcydzie, jakie

Cl) Sztuk t daremnie usiowali ocali: w r. 1843 Dawison,

a w dwadziecia lat póniej peen talentu i artystycznego zmysu V> o-

lesaw adnowski. Rzecz jasna, e tylko gone imi history-

ka skonio dyrekcy teatru lwowskiego do wydobycia tej sztuki z pod

pyu zapomnienia.
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Z pod tego samego pióra miay wypyn zaledwie w sze
lat póniej: ten z podziwem i czci uchyli czoa przed czo-

wiekiem, co takich cudów dokona.

Mimo wysok sw warto, nalea Karol do najskro-

mniejszych ludzi, w niczem niepodobny do tych niepozna-

nych geniuszów, w^ kolebce jeszcze roszczcych prawo do

wielkoci, waNYrzynów i hodów. Moglibymy na to tysice

przytoczy dowodów; tymczasem, zanim dalsze opo^Yiadanie

potwierdzi nasze sowa, przytoczmy tu wiadectwo osobisto-

ci nader wybitnej a do pochwa wcale nie skorej. „Szaj-

nocha— pisze Leszek hr. Borkowski, w udzielonej nam a-
skawie krótkiej notatce, — nalea do póniejszej warstwy

literatów^ ni Bielowski; ale zaszed dalej, bo szybciej zu-

ytkowywa uzbierane materyay. Zaczyna on'dopiero swój

zawód, kiedy my, starsi literaci, ju mielimy si za co
lepszego dla kilku drukowanych artykulików, które miay
atwe powodzenie. W pocztkowych zetkniciach z nami

by on do przesady skromny, moe nawet niemiay, Xie

zapuszcza si, jak zw7kle modzi, w literackie dyskusye

i spory, nie upiera si przy swojem zdaniu, jakby mii bra-

ko pewnoci przekona i krytycznego ducha. Pokazao sie

wkrótce, i posiada rzadki talent odgadywania caoci z po-

jedynczych wypadków i za pomoc szczególnych napom-

knie dokumentu czy kroniki odywiania caych okresów

przeszoci-'*

Dotykajc „piknych stron^' Szajnochy, wyznaje autor

Farafia?iszcyzny, e ,,mio wasna nigdy go nie zalepia-

a, e prónoci nie mona w nim byo dostrzedz. W roz"

mowach nie zwyk wspomina o sobie i trzeba ju byo

wyranie cign go za jzyk, aby co o pracach swoich

powiedzia."

Jak wiadomo, pierwsz obszerniejsz (w r. 18^3) dru-

kowan i gran prac Szajnochy by Stasio, dramat, co-

kolwiek powiedziano na jego obron wspóczenie i w pó-

niejszych latach, nie wytrzymujcy nawet pobaliwej kry-

tyki. Wykaza to w Dzienniku Mód (Xr. 13 r. 1843.)

Borkowski w sposób zarówno zrczny, jak zoliwy, co je-

dnak nie rozgniewao karconego bezwzgldnie autora. ,,W kil-

Dziea Karola Szajnochj T, X, IS
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ka dni''—mówi krytyk — „po ukazaniu si zbyt surowego

sprawozdania mego o Stasiu, przyszed do mnie a nie

wspominajc o tm, naprowadzi rozmow na sztuk dra-

matyczn, z której widziaem, e pilnie studyowa Szekspi-

ra, i podnosi w nim piknoci, wanie najtrudniejsze do

naladowania. Znacznie za pónij mówic o pocztkuj-
cych pisarzach w ogólnoci, zauwaa, i duch ich niespo-

kojny, szuka jakby z zawizanemi oczyma odpowiedniego

zdolnociom zajcia. Krytyka nie zawsze im wskae drog
waciw, ale zwraca ich czsto z niewaciwój."

T szczer skromno, zwaszcza wobec czytajcój pu-

blicznoci, zachowa w czasie, gdy imi jego naleao ju
do najpopularniejszych w kraju. Wówczas pisuje feiletony

do Czasu w zamian za przesyanie pisma, a gdy prenu-

merata na drugie wydanie Jadwigi sza z pocztku tpo,

pisze do Siemieskiego: „Nie m.yl, ebym si mia skar-

y na to. Zwaywszy wszystko, niepodobna wymaga wi-
cej. Powiedziabym owszem, i bd co bd otrzymujemy

daleko wicej od publicznoci, ni jej dajem wzajemnie.

Nie mamy adnych arcydzie zapoznanych, a ile-to ladaja-

kich pimide znachodzi wzito!"
Skromne o sobie rozumienie, brak pretensyi do ludzi

i wiata nie przeszkodziy, e w niewiele lat potm docze-

ka si powszechnego uznania ze strony mylcego ogóu,

e nawet w porze, gdy si jeszcze nie da pozna publi-

cznoci, ceniy go ju wysoko znakomitsze osobistoci z po-

ród znajomych. Józef Borkowski mawia nawet midzy
1840 a 1843 rokiem, e „za lat sze bdzie Szajnocha zna-

komitym pisarzem w zawodzie historycznym", a zapowied

ta spenia si dosownie, jak proroctwo. Nim jednak mo-
dy autor dobi si znaczenia i powagi, jake krwawo przy-

chodzio mu zarabia na chleb i na laury, z jak cikim
boryka si niedostatkiem! Daleki od chci wywoania skar-

g zdawkowej monety wspóczucia, nie zwyk on by pó-

niej rozwodzi si nad ubiegemi dniami niedoli; ale pewna

mimochodem rzucona aluzya, rzuca ciekawe wiato na ro-

dzaj jego zatrudnie, podejmowanych dla chleba. W ser-

decznem wspomnieniu o zgasym przedwczenie ciotecznym

bracie, Walerym oziskim, opowiadajc, jak dziewitna-
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stoletni modzieniec 1855 r. przyjecha do stolicy Galicyi

w celu poszukaijia sobie literackiego zajcia, dodaje: „Byo-
to moje wasne pooenie za przybyciem do Lwowa przed

laty kilkunastu. Ale od tego czasu znacznie na korzy lite-

ratów odmieniy si rzeczy. Nie potrzebowa ju daicaó

lekcyi po kilka groszy^ alho tómaczijó dla ksigarzom nie-

mieckich ksiek kucharskich^ jakto moim i najszanowniejsze-

go z przyjació (Bielowskiego) byo udziaem..." Przy tak

cikiej pracy przychodzio jeszcze nieraz pada ofiar, wy-

zyskiwaczy. „W pooeniu mojem'^—pisze do matki—„nic

si nie odmienio; tylko, e mnie zawsze oszukuj, i tylko

bardzo powoli do rozumu przychodz."

Pomidzy r. 1843 a 1847, nie uczestniczy Szajnocha

prawie wcale w ruchu prasy peryodycznej. Oddany zupe-

nie mozolnym studyom, yje wycznie dla nauki i przyszo-

ci; toruje sobie drog z ogromnym trudem wród nadzwy-

czajnych przeszkód, jakie na kad3^m kroku spotykaj, samo-

uka—czasem tylko, jakby dla odetchnienia powica kilka

chwil literaturze nadobnej. ,,Ja nic prawie nie wiem, co

si na wiecie dzieje" — zarcza matce— ,.nowinami przeto

listu zapeni nie mog. Wszak-to ju rok min, jak nie

byem w teatrze. Trudne-to do uwierzenia, a jednak tak

jest w istocie. Za to, gdy si znudz po kilku tygodniach

mudnej a prawie zawsze daremnej, uczonej aciskiej pra-

cy, zabieram si na kilka dni do teatru... na papierze—do

klecenia jakiój sztuki na pimie, gdy w rzeczywistoci a-
dnej prawdziwój sztuki dokaza nie mog..."

Pisa wówczas Szajnocha niezawodnie, wydrukowany

znacznie póniej i to tylko w urywku dramat p. t. P a-

nicz i Dziewczyna (Biblioteka Ossoliskich r. 1847

zeszyt YII), a zapewne Jerzego Lubomirskiego
(tame r. 1847, zeszyt III). Pirwszy utwór, zbliony te-

matem do Ulany Kraszewskiego, napisanej niemal wspó-

czenie, bo w r. 1842—róni si od niej, o ile sdzi mo-

na z fragmentu, wybitnym realizmem w wykonaniu i od-

mienn d,noci. Zonia Szajnochy, postawiona obok g-
boko namitnej i uczuciowej poleskiej wiochny, wyglda

jakby na rozmyln, antytez. Syszc, jak ta kochanka pa-
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nicza, przyjwszy najspokojniej wiadomo o bliskiem ma-
estwie ukochanego z inn kobiet, pociesza si w wiel-

kowiatowy sposób, mówic:

Niech Emcia si cieszy

Twojero imieniem! Tego jej nie broni;

Dla niej twe imi, twój dom, twoje konie,

Pisane luby, patne ceremonie!

gotowibymy mniema, e ta posta wiejskiej „filozofki"

wystawiona nie w innym celu, jeno dla wyleczenia nas z sie-

lankowych poj o podniosoci uczu ludzi z pod slomianj

strzechy. Alici powaniejsze zastanowienie wskazuje, e
autor czego innego pragn dowie — e Zonia ma uczy,

jak lud przez zblienie si do klas wyszych traci swe przy-

mioty, jak sobie przyswaja nieznane wpierw wady — jak

z tego powodu najlepsze nawet chci obywatelstwa wiej-

skiego (szambelanowa Nurska) wprost odwrotne przynosz

skutki.

Wspomnielimy tu o paniczu i dzieioczynie tylko dla

wydobycia z dramatu myli przewodniej, jako wyrazu ów-

czesnych przekona spoecznych autora. Nie w innym celu

bdziemy nadal mówili o niektórych póniejszych utworach

jego.

Troskliwa o zdrowie ukochanego syna pani Szajnocho-

wa, syszc cigle, e wród niedostatku oddaje si nie-

zmordowanej, nieustannj pracy, pragna, aby na czas pe-

wien wytchn i odpocz, aby pisanie sztuk dramatycznych

nie staaowio jego jedynej rozrywki. Rada przy tej spo-

sobnoci uczyni zado potrzebie macierzyskiego serca,

zaprasza go wielokrotnie usilnie do siebie. Karol nie chcc

rozstawa si ze swemi ulubionemi studyami, odpowiada

zwykle odmov/nie, czasem nawet szorstko, jak gdyby chcc

si uwolni od podobnych namów. „Donosz" — czytamy

w jednym z jego listów — „e jestem nieco zdrowszy—lecz

cige siedzenie w domu i nadaremne lczenie przy robo-

cie, uczynio mnie niesychanie na duszy i ciele draliwym...

Prosz wic nie mczy mnie niepotrzebnymi lamentami."

Inn znów ra zamiast tak lakonicznego przycinku,
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szczegóowo uzasadnia odmow, bronic si energicznie

przeciw zbytniej, jak sdzi, czuoci:

„Mam wielk prob do mamy. Jestem a nadto prze-

konany o przywizania mamy do mnie—wierz, i kady
list mój Mamie przyjemno sprawia i e Mama chtnieby

mnie u siebie widziaa. Ale poniewa wszystko to wiem
i w to wszystko wierz, nieche mi Mama, tsknoty swej

za mn nie opisuje — bo naprzód ulegajc tj zbytniej sa-

boci, rozwodzc si nad ni w kadym licie, przyczynia

si Mama sama do coraz wikszego wzmagania si jej w so-

bie, a kada sabo, kady zbytek, cho i w mioci, s
szkodliwe. A powtóre, czy mnie to przyjemnie by moe.
czyta w kadym licie Mamine pragnienia mojego przyja-

zdu, Mamin smutek z powodu odwoki i t. p., kiedy ja

przyjecha do Mamy nie mog! Nie mog za nie dla za-

baw i przyjemnoci, które mnie tu zatrzymuj, lecz dla

cikiej, w dzie i noc prawie nieustajcej pracy, która je-

dynie moe mi na przyszo przynie jak pomoc, bez

której chybaby mi zgin przyszo... Jest-e to susznie,

jeste-to dowodem mioci robi mi tak przykro cige-
mi lamentami—nie by owszem spokojn, kiedy ja pracuj

a pracuj w jakiej nadziei—nie by owszem rad z tego,

e mam do si do zajcia si robot okoo mojej przy-

szoci, a nie zakadam rk za pas i nie przyjedam, nie

trac darmo czasu u Mamy... Nie s to próne sowa, któ-

remibym si chcia pozbywa Maminych zaprosin—ale naj-

szczersze uwagi rozsdku, najusilniejsza apellacya od wy-

maga matki, szczerze dobra swego syna pragncj. Dla

mnie jestto moje obecne zatopienie si ^y pracy najmilsz po-

ciech i nadziej i spokojnoci; nie rozumiem wic, jak

Mama tej pociechy moe nie chcie podzieli ze mn, jak

dla Mamy powodem smutku by moe, co dla mnie jedy-

nm jest szczciem..."

Co si nas tyczy, rozumiemy jedno i drugie: zarówno

zapa do pracy i dz wiedzy syna, jak trosk biednej

matki, drcj bolesnem przeczuciem, e nadmierna praca

zabije jej Karola, tak dobrego, tak szlachetnego przy swej

zewntrznej szorstkoci. Jest co tragicznego w tój go-
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rczce, w tój namitnoci modzieca do nauki i w tym
zmyle zacho\Yawczym kobity, której obawa o syna nie da-

je spokojnj chwili. Rzadkim w wiecie przykadem sym-

patya nasza rozdziela si midzy obie strony: aowalibymy,
gdyby Szajnocha dajc posuch wezwaniom, puszcza si na

czste i dugie wycieczki do Matki i zdaa od swych ksi-
ek pdzi ywot swobodny, bo w takim razie nie staby

si tem, czem go widzimy — a pragnlibymy wraz z ni,

by syn wicój dba o zdrowie, które ju nie do niego sa-

mego, lecz do kraju naleao.
Rzecz to godna uwagi, e podczas gdy matka z uspo-

sobienia saba i mikka, widzc smutne pooenie syna,

niepokoi si, drczy i rozpacza—syn zamiast poddawa si
zwtpieniu, dodaje biednej odwagi i otuchy, pociesza i za-

chca do ycia, wyrzuca jej brak wiary w przyszo i uf-

noci w Boga. Donoszc raz, e niebawem zawita do nij

do Tarnopola, pisze: „Tak wic same przyjemnoci mnie

czekaj, i niesusznie byoby doprawdy marszczy si na to

ycie, jak Mama..." Inn znów ra odpowiada na list pe-

en rozpaczliwych wyrzeka: „A przecie sama wdziczno
dla Boga, który nas od tylu powszednich klsk ochrania

i cigle ochrania — powinnaby nie dozw^oli Mamie takij

prawdziwie grzesznej nieufnoci w Opatrzno, takiego ci-

gego szemrania na jakie dopiero przewidywane przypad-

ki. Ze szczerym smutkiem pisz to, bo podobn chorob
moraln mam za nieszczniejsz od fizycznej..."

Ciekawy proces midzy uczuciami dwojga serdecznie

kochajcych si ludzi, trwa zreszt dalój. Matka statecznie

donosi, e liczy „nie tylko godziny, ale i minuty'^ oddzie-

lajce j od spodziewanego przybycia syna. Ten poczuwa

ztd wielk ochot „do napisania surowej krytyki" przeciw

wezbraniu macierzyskiej tkliwoci, zarcza, „e to znowu
rzecz zbyteczna i przekonywa go tylko, e z paniami w ka-

dym razie trudna sprawa..." A uzasadniajc to zdanie, mó-
wi: „bo nie przyjeda wcale, to oczywicie le, przyje-

da czasem i przyjeda czsto, to take nie dobrze, bo

przez to Mama tylko niecierpliwsz dalszych odwiedzin si
staje i naturalnie sama sobie niepokojem i rozdranieniem
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szkodzi. '^ Koczy si wreszcie list ucinkiem, wypowiedzia-

nym artobliwie: ,,Mamina kobieco jest zdolna zrobi
mi dozgonnym nieprzyjacielem kobit."

Sów powyszych nie pisa on z pewnoci na seryo;

gboko uczuciowy, umia niechybnie ceni to wzniose uczu-

cie przywizania, ten pikny rys „kobiecoci", nazwany
przez Goethego tak trafnie ,Mas eidg Weiblicke'\ a szorst-

kiemi nieco wymówkami mniej si moe broni od matczy-

nj natarczywoci, jak od wasnych chci i popdów, które

rozum i obowizek ka mu powstrzymywa. Szlachetny

rys zaparcia i powicenia widnieje w duszy obojga. Syn
pracuje dzie i noc, odmawia sobie wszelkich przyjemnoci,

aby si kiedy sta podpor dla rodziny, matka bez namy-
su oddaje rk niekochanemu przez siebie czowiekowi, aby

si syn nie zabija prac dla przyniesienia jj ulgi—lecz

owszem aby jemu by poniekd pomoc. Gdy ju jako

pani Kierkowa staa si do pewnego stopnia zamon, roz-

pacza znowu, e Karol mimo usilnej proby, niczego od

niej nie da, na co tene odpowiada: „To wcale niepo-

trzebna desperacya, lubo zawsze si powtórzy, ile razy Ma-
ma co mi od siebie da kae, bo ja od nikogo niczego,

nawet od adnj panny... serca nie dam, ale w^szystko

przyjmuj, co mi kto z serca daje. Wic niech Mama, co

chce przyle—a ja za wszystko naleycie podzikuj i b-
dziem radzi oboje.'^

Owiadczenie to pojednao matk z synem, który od-

td przyjmuje i spoywa róne specyay, jak ciasta, szynk
i t. p. Dzikujc za te dary, rzuca niekiedy Karol chara-

kterystyczne rysy lub podaje szczegóy o swym trybie y-
cia. W jednym z listów, pisanych w owej porze mówi:

„Jeli Mam. listy moje istotnie tak obchodz, tedy nie chc
ich Mamie odmawia i pisuj tak czsto, jak tylko mog.
Bdzie to moe najlepszy sposób odj Mamie tak zbytni

ochot do nich. A naprzód musz powtórzy podzikowa-

nia za ciasta. Waciwie jednak nie powinienem dzikowa,
ale narzeka na nie, gdy jeli nie zachoruj, bdzie wielki

cud boy! Nie umiaem nigdy poskramia si w jakichkol-

wiek moich rozkoszachJ"

Inn znowu ra nadesaa pani Szajnochowa synowi
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spory zapas kawy z troskliwm upomnieniem, aby jej nie

uy^^n w wielkich porcyach, szczególniej za wieczorem.

Karol lubi ten napój namitnie; dlatego tómaczy matce,

e musi go pi prdko, aby ziarna nie wietrzay, i e nie

moe si powstrzyma od niego wieczorem. „Niech mi Ma-
ma nie zakazuje pi kawy wieczorem. Nie zaszkodzi to

zdrowiu memu, a sprawia mi teraz jedyn przyjemno
i rozrywk. To, com ju nieraz powtarza, sprawdza si
dzisiaj tóm mocnij. Jak wtedy, gdymy razem u Benedy-

ktynek mieszkali, tak i dzisiaj jest mi pilna robota naj-

milsz zabawk, która, skoro si tylko gbiej w ni za-

puszcz, otacza mnie swojemi wymarzonemi figlami, zasa-

niajc przez to wszystko, co w zwyczajnem yciu kopoce.

To te oddaj si tej zabawie zupenie, pracuj, jeli ju
nie dla kogo, nie dla wiata, to przynajmniej dla uwesele-

nia siebie samego i jestem t istotnie w nieco lepszym

humorze..."

I pod innymi wzgldami stara si zastosowa do y-
cze matki— gotów nawet zjecha do niej pod warunkiem,

e bdzie wolny od wszelkiego towarzystwa z obcymi lud-

mi. „Przyrzekem ju wprawdzie"—pisze, jak wida, w le-

tniej porze — ,,wyjecha na kilka tygodni w bardzo adn
okolic i do bardzo dobrych ludzi — lecz wanie, iby
z ludmi bawi i przestawa wypadao, a ja bardzij, ni
kiedykolwiek sambym by pragn, przeto nie dotrzymam

zapewne przyrzeczenia i albo zostan w domu we Lwowie,

gdzie teraz nie widuj si z nikim a nikim^ albo przyjad

do Mamy, jeli naprzód: jest jaki ogródek przy pomieszka-

Diu, a powtóre: jeli si z nikim widywa nie bd potrze-

bowa.,.''^

"W pospnm wic osamotnieniu przepdza Karol naj-

pikuiejsze dni modoci; w czasie letnich, w^akacyjnych

miesicy zupenie swobodny, lecz dla braku lekcyi w wik-
szym ni zwykle pogrony niedostatku—w zimowj porze

natomiast powicajc dugie godziny w cigu dnia na nie-

znonm a licho opacanm nauczycielstwie, dla siebie pra-

cowa noc. Jeli to byo na wiosn, chodzi o wicie na

Wysoki Zamek, aby tam przyjrze si wschodowi soca,

i powróciwszy dopiro udawa si na krótki spoczynek.
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Ale podobny tryb ycia nie móg trwa dugo, jeli

nie mia strawi si modzieczych. Karol lubo nie mia
zwyczaju skary si, uczuwa gboko przykro swego

pooenia. „Nic mi si nie skada i nie rymuje w wie-

cie" — pisa w owj epoce do jednego z przyjació — „cae

moje ycie biaym wierszem pisane."

Zbrzydziwszy sobie rodzaj dotycliczasowych zaj dla

chleba, postanowi si z niego wycofa, gotów choby wi-
ksz prac wzi na swe barki, aby tylko unikn biega-

niny za lekcyami. Tak usposobiony, szuka jakiego stae-

go zajcia po za dotychczasowym miejscem pobytu. „O tern

jedynie myl"— pisze do matki— ,.jakby si ze Lwowa usu-

n, bo mimo wszystkich korzyci, jak to tysic razy mó-

wiem, nie dla mnie takie rozerwane vcie". Zreszt w nie-

których latach bywao mu i o lekcye w miecie trudno. Za-

równo dla uycia wieego powietrza, jak dla uwolnienia

si od troski o chleb powszedni, zajmowa si nauczyciel-

stwem na wsi, np. w oddalonych o trzy mile od Lwowa
Uhercach, u pastwa Niezabitowskich. Wyjeda jednak

tylko na czas bardzo krótki; zapraszany na kilka miesicy,

odmawia, tómaczc si, e ,,przy tem wiejskiem gocin-

nem yciu i aczkolwiek krótkij nauce z modym, trudno

o woln chwil do roboty dla siebie, a bawi si wci i niego

-

dzi si^ i nie bardzo zabawnie..." To te ,,przewietrzywszy

si naleycie, lczy znowu w ksikowym i miejskim pyle...''

Wycieczki na wie do osób przyjaznych bardzo go nc:
„Otrzymaem drugie i bardzo mie zaprosiny od modego
(Kornela) i starych Ujejskich do ich bardzo adnie pooo-
nej siedziby w Brzeaskiem, i auj doprawdy omin tak

przyjemnej gociny.*'

By to czas, w którym jak sam mówi, ,,zasmakowa
w przejadkach*', ale dusze zabawienie na prowincyi, po

powrocie do Lwowa dotkliwie mu si dawao we znaki.

Wida to z nastpnego listu: „Byle to tylko tak atwo
byo znale lekcy, aby jej módz nie przyj, jak szuka

jej nadaremnie! Od lat kilku, kiedy raz wyjazdem na wie
i duszym tame pobytem przerwaem do liczny dawnij

szereg lekcyi, stao mi si nabywanie nowych do tru-
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dnem, zwaszcza e tymczasem pojawio si kilku nauczy-

cieli, którzy lubo droój nawet patni, lecz bardziej obrotni

i wicj ze wiatem i ludmi komunikujcy si, wszystkie

lepsze lekcye z przed nosa bior, tak e ja, jak wszdzie,

tak i tu za póno przychodz i albo nic nie dostaj, albo

co takiego, co wicj przykroci, ni korzyci przynosi."

W takim skadzie okolicznoci arcypodan staa mu
si, nie bardzo zkd ind mia posada, dajca jednak pe-

wn sta, acz nader skromn pac w zamian za spokoj-

ne, cho mudne zajcie. Byo to miejsce wspópracownika
przy Gazecie lwowskiej, wówczas prywatnój wasnoci Krot-

terów, a raczej przy Rozmaitociach czyli tygodniowym do-

datku do Gazety^), Za czterysta zr. roczuój peusyi mia
Szajnocha obowizek przetómaczy co tydzie z niemiec-

kich almanachów i tak zwanych „Lesefriichtów" arkusz ci-

sego druku najzabawniejszych powiastek, anegdot i stra-

sznych historyi kryminalnych wyboru redaktora, synnego

J. N. Kamieskiego. Nie najmniejsz z przykroci, jakich

na tej posadzie doznawa przez trzy z gór lata, stanowi-

y kaprysy w najwyszym stopniu podejrzliwój cenzury.

„Sam Kamiski", jak opowiada wspópracownik tyche
Rozmaitoci p. Franciszek Waligórski, ,,raz dla dogodzenia

swym filozoficznym teoryom o jzyku a powtóre dla uni-

knienia wszelkij kolizyi z policy, smaga tak niditoci-

wie rkopis tómacza, e ten nie móg nastpnie pozna
swej pracy."

Jak ogldnym i bacznym naleao by na wszystko,

wiadcz nastpne sowa Kamieskiego, pisane wówczas do

Szajnochy: „Dzie dobry, Panie askawy, daruj, e si na-

przykrzam, ale mnie pdzi obawa. Chcij mi co masz przy-

sa, z tómaczonj Maski genueskiej^ aby mnie zecer nie

(*) Wspópracownikiem Rozmaitoci zosta Szajnocha pod ko-

nie r. 1843; mylnie wic utrzymuje p. W. Zawadzki, jakoby uzyska

to zajcie bezporednio po propozycji ze strony ksigarza wrocaw-

skiego Schettera i jakoby nawet dlatego j odrzuci — zamiar bowiem

przeniesienia si do Wrocawia powzi dopiero W jesieni roku 1846,

na rok przed wystpieniem z redakcyi.
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nagli. Mogyby t bd z Paskij, bd z mojój strony,

bd z gazety jakie zaj zdarzenia, wypadki; dlatego miej-

my si raczej zawczasu na ostronoci!—jak to mówi licho

nie pi!^'

Bd co bd uzyskane za mozoln robot 400 zr.,

stanowiy dla skromnego w swych wymaganiach modzie-
ca znaczn kwot, a co najwaniejsza, uwalniay go od

uciliwego obowizku nauczycielstwa. To t listy jego

tchn odtd znacznie innym, ni dawniej duchem, uka-

zuj nam go nierównie swobodniejszym i mniej przygnbio-

nym, mniój stronicym od ludzi i wiata. Jeden z nich

skrelony bezporednio po wstpieniu do redakcyi, zawiera

ciekawie i wane ustpy.

,,Nie wiem'^ — pisze— „czy bd móg przyjecha na

wita; wtpi jeduak, mam bowiem tyle zatrudnienia i to

zatrudnienia, wymagajcego mej obecnoci przy redakcyi,

e osobliwie w samym pocztku kilkodniowa podró pra-

wie niepodobiestwem. Zreszt jestem do kontent z no-

wego miejsca. Zabezpieczajc mi przecie jaki duszy po-

byt w tych samych stosunkach, nadaje ono jaki pewny

take kierunek wszystkim mylom—jak w ogólnoci wcale

odmienny teraz sposób ycia wie musz. Im wiksze za-

trudnieuie, tm t mniej z samym sob a wicej z ludmi
przebywam. Ztd niejedna przykro, ale t i przyjemno
czasem w7Dika. Do takich przyjemnoci, z towarzystwa

ludzkiego pochodzcych, nale miauowicie stale zaprowa-

dzone wieczory u pp. Wasilewskich i Kodziskich, gdzie

dwa razy na tydzie z pewnoci mile si zabawi i nowych

znajomoci nabra mona. Co osobliwie dla tego i wtedy

najbardziej bywa przyjemne, jeli si nic na tm nie budu-

je, jak ja nie budowaem, i budowa nie myl."
W dalszym cigu listu mówi, e najmilój spdza czas

w towarzystwie „poety Pola, który tu od kilku tygodni

bawi'' a przy kadj sposobnoci okazuje mu „najwiksz

przyja'—poczm dodaje z rozwag: „Otó wic niemaa

rónica od ycia, jakie prowadziem przed kilku miesica-

mi; czyli za na lepsze? wtpi, albo te zobaczymy..."

Dziki powikszonym dochodom, móg ju sobie po-
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zwoli nawet pewnych zbytków. To te pisze z uczuciem

nietajonego zadowolenia: ,,Nie naley take zapomina, e
pisz z cygarem w ustach i cho mi to kilka sorokow-

cóic"^) na miesic kosztuje, mam prawdziw przyjemno,
i mi si przecie prócz niezbytkownego jedzenia i picia,

czasem jeszcze czego zachciewa, czego sobie atwo pozwoli
mona.'^

(*) Sorokowiec okoo 35 en. dzisiejsz^^ch.



V.

Wyjrzawszy raz ze swj samotnój pustelni na wiat
szeroki, zabiera Karol coraz nowe znajomoci, zwaszcza

z druiami po piórze. Nie potrzebowa ici szuka po mie-

cie; bywajc u Wasilewskich i Kodziskich, styka si nie-

mal z ca ówczesn literatur, gdy w tych dwóch do-

mach, jakby w ogniskach naukowych, gromadziy si wszyst-

kie literackie i naukowe, modsze i starsze siy Lwowa.
Tu, jak widzielimy, zapozna si z gonym ju wówczas

Polem, tu ujrza po raz pierwszy modszego, lecz penego
siy, ognia i natchnienia poet, Kornela Ujejskiego.

Byo- to w r. 1845 we wtorek, na zwykym literackim

wieczorze u Kodziskiego. Przyszy piewak Skarg Jere-

miego wici w tym dniu jeden z najpikniejszych swych

tryumfów. Dwudziestoletni, dziwnie ujmujcj powierzcho-

wnoci modzieniec, czyta z zapaem wieo ukoczony
utwór, porywajcy uczuciem, obrazowoci i potg sowa
Maraton. Liczne i doborowe zgromadzenie suchao
w religijnm skupieniu, zdumione i zachwycone; dotd bo-

wiem znao autora tylko z romansowego wiersza, p. t.

„Gdyby".

Gdy Ujejski skoczy i z oczekiwaniem powiód okiem

po obecnych, powsta ksi Henryk Lubomirski. Ksi
za modszych lat podziwiany dla mzkij urody, stanowi

teraz typ piknoci starca. redniego wzrostu, o piknych

regularnych rysach, szczupy i piknie zbudowany, o bia-

ym wosie, w polskim stroju, peen wdziku i powagi

w ruchach, sam postaw nakazywa uszanowanie. Wzru-
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szony poematem, podszed ku modemu poecie ywszym,
ni zwykle, krokiem, uciska go i pobogosawi. Za tym
niezwykym u ksicia Henryka wyrazem uznania, poszy
gorce pocliway innyci. Szajnoclia nie przywyky do go-
nego objawiania swych uczu, lubo moe silniej od innyci

odczu zalety utworu, nie kwapi si z wyraeniem uwiel-

bienia; zbliy sie tylko do niego i ucisn mu do przy-

janie. Ale ten ucisk rki mówi wicj, ni pochwalne

dytyramby innych. Odtd serdeczna przyja zczya ich

dusze. Przez duszy czas yli z sob jak rodzeni bracia.

Ilekro Ujejski przyjecha ze wsi do Lwowa, zajeda do

skromnego mieszkanka Szajnochy na franciszkaskim pla-

cu*), a wówczas nie mogli si z sob do nacieszy i na-

rozmawia. Historyk tak skpy zawsze, gdy o drogi czas.

chodzio, dla poety odkada na bok ksiki i skrypta, zdej-

mowa z siebie powok zimnej obojtnoci, sucha z przy-

jemnoci i zajciem gorcych wylewów poety. Lubicemu
wiatek i jego rozkosze, dawa si nawet wyciga ze swój

samotni, cho prawda, e kilkakrotnie wybrawszy si z nim
i kilku innymi towarzyszami, w drodze drczony myl stra-

ty czasu, w chwili, gdy towarzystwo zajte yw rozmow,
nie zwracao na uwagi, przystawa nagle i—znika. Roz-

targniony poeta spostrzeg fortel dopiero po niewczasie, nie

wraca jednak zwykle po zgub, wiedzc dobrze, i po raz

drugi nie skoniby ju samotnika do nowój wycieczki.

Dziwn wyda sie moe tak cisa zayo midzy
modziecem ywym, wylanym, serdecznym, zapalonym, go-

rczkowo rwcym si do ycia a mizantropijnym, zamkni-
tym w sobie ekscentrykiem. Ale wanie ta sprzeczno
usposobie pocigaa ich wzajem ku sobie, zamiast odpy-

cha. Nie bya to przyja we waciwm znaczeniu wyra-

zu— by to raczój romans ze wszystkiemi dramatycznemi

(*) Szajnocha czsto si przenosi z miejsca na miejsce; zdaje

si e do siedziby na Franciszkaskim placu odnosz, si nastpne so-

wa: ,,Tenii dniami obchodziem pamitn dla mnie rocznic—to jest

rocznic mojego mieszkania wjednem i tem samem pomieszkaniu; cze.

go jeszcze przez cay czas mego pobytu we Lwowie nie dowiadczy-

em. Sam nie wiem, jak sobie to nadzwyczajne zjawisko tómaczy.*'
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przejciami, jakie mu zwyky towarzyszy. Starszy i doj-

rzalszy moralnie Karol, uwaa modszego Kornela za swe-

go Benjaminka, kocha go, jak si kocha kobit. Jeli

pierwszy miewa chw^ile szorstkoci i wystpowa niekiedy

w roli mentora, drugi draliwszy jeszcze, a duchowo mikszy,

dokucza mu kaprysami i fochami kochanki. Nastpoway
ztd nieporozumienia i romansowe kótnie, koczone zwykle,

jak w dziejach kadj prawdziwj mioci, tm silnijszm

zawizaniem serdecznego wza. Szajnocha mia sabo do

Ujejskiego i dlatego nie zraa si jego modzieczemi wy-

brykami—Ujejski pokochawszy pikn, gbok dusz Szaj-

nochy, zapomina prdko o szorstkoci przyjaciela. Karol

przejmowa od Kornela niektóre obce sobie dotd zwyczaje.

„Obaczyem si"—pisze do matki — „po pórocznem niewi-

dzeniu z Ujejskim... Nauczy mi nawet cygara pali, a po-

niewa teraz dla niedostatku czasu do mao sypiam, wic
przy Maminej czarnj kawie, któr lubi jak Turek, spra-

wia mi to chwilowe palenie dobre skutki..."

Wkrótce mia si przekona o mylnoci tego mniema-

nia; to te donosi póniej: „Wziem si do cisej kura-

cyi oczu. Jako fajka i cygara na zawsze zarzucone."

Szajnocha z powodu smutnych, wyjtkowych kolei y-
cia nie zaznawszy sam swobody, powabów i rozkoszy mo-
doci, rad by odnale w gorcym i wraliwym poecie ten

nieprzeparty czar lat modych, za którym w póniejszym

wieku musia w gbi duszy uczuwa al mimow^olny, jak

za niepowrotn utrat nieznanego skarbu, do którego prze-

cie i on mia prawo, a los zawistny skosztowa mu go nie

dozwoli. W autorze Maratonu mia on jakby bijce ró-

do tej niczem nieopaconej modoci, móg si w niem sk-

pa cho duchem, myl i wyobrani—i to stanowio dla
niezrównany urok tego stosunku. Wszystkie niemal nielicz-

ne chwile modzieczej swobody i wesoego humoru z nim

razem spdzi. Jedna z chwil takich przypada na lato r.

1846. Liszt wówczas przyjecha do Lwowa. Nie dziw, e
wypadek ten poruszy cae miasto—nie dziw, e wiat lite-

racki podejmowa go serdecznie i gocinnie. Kodziski

urzdzi dla wieczór w gmachu Zakadu Ossoliskich

Uwietnio zebranie sto z gór osób. Deklamowali Pol
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i Ujejski; drugi inelodj, biblijn p. t. Izrael w Egipcie,—

maestro gra, ale nie bawi dugo. Towarzystwo przenioso

sie wkrótce do pokojów zamieszkaego równie w Zakadzie
Ossoliskici Szlachtowskiego, gdzie si§ znalazy szampan

i przekska, a potm hurmem wyruszyo na przechadzk
ku Wysokiemu Zamkowi. Noc bya ksiycowa, przelicz-

na,—literacka druyna w oywionem usposobieniu, w wy-

bornym nastroju i humorze. Wprawdzie na szerokij ulicy

postradano jednego ochotnika z szeregu, znanego bibliogra-

fa, Przyckiego, którego energiczna maonka wywoaa
oknem i skonia do zaniechania spónionej wycieczki—ale

ten tragiczno-komiczny wypadek podniós tylko ogóln we-

soo. Xa Szkarpach Pol i Dzierzkowski nie wiadomo

czego wziwszy pochop, zaczli rozprawia o menuecie

jako o doskonale znanym sobie tacu.

— To z was staruszkowie — zawoali Ujejski i Szaj-

nocha — bo my nie widzielimy ju tego zabytku dawnych

czasów, o którym wkrótce tradycya zaginie.

— Moemy wam dowie, e nie zmylamy,—odparli

mionicy choreograficznego kunsztu.

I to mówic, o pónocy przy blasku ksiyca, jak du-

chy z niemieckiej ballady, znany powieciopisarz i autor

Pieni Janusza, rozpoczli plsy...

Szajnocha spowiada si zwykle z podobnych wycie-

czek, z kadej niemal godziny spdzonej po za domem,

w wesoem gronie przyjació modych, których swobodna

myli jemu si udzielaa, a z rzuconych mimochodem sów

wida, jak gorco kocha t matk, dla którj bywa nie-

kiedy napozór szorstkim: „Po niedospanj nocy — donosi

raz—„jednak niedospanej nie przy pracy, lecz w bardzo mi-

em, przyjacielskiem towarzystwie, majc ledwie kilkana-

cie minut do ósmj godziny, o którym-to czasie list gotów

by musi, pisz te sów kilka, donoszc jak zawsze, zawsze

to samo, em zdrów i e mi nawet niedospanie nie tak a-

two zaszkodzi, i e od jakiego czasu, zapewne gównie dziki

Maminej troskliwoci, jaki ywszy duch we mnie wstpi.

Bywam znowu weselszy, ochoczy i chocia nie bez kopo-

tów, przecie nie tyle zwaajcy na nie, pracuj z prawdzi-

w przyjemnoci — i moe po wielu latach jakiegokolwiek
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pocieszenia si dopracuj. Byle tylko Mania szanowaa swe
zdrowie i pamitaa o tóm, e Mamie-to gównie winien
jestem wszelkie pokrzepienie w przykrociach i e cierpie-

nie i saboci Mamine pozbawiayby mnie najszczerszego
i najtrwalszego przywizania na ziemi...

Ale podobnego marnotrawstwa czasu, jak nocy spdzo-
nej w wesolem gronie, pozwala sobie i teraz bardzo rzad-
ko. Owszem, ilekro straci kilka godzin w towarzystwie
choby najprzyjemniejszem , tyle razy jakby za pokut,
zmniejsza sobie chwile spoczynku. Obok naukowych stu-

dyów oddawa si znów teraz gorliwj twórczoci poetyc-

kiej. Jak trafnie powiedzia Wadysaw oziski, poeta
stacza walk z historykiem, a w zapasach tych ani nauka,

ani poetyczne natchnienie nie poniosy szwanku; „przeciwni3

polot poety poczy si z cisoci historycznego badacza
w jedne harmonijn waciwo pisarsk, której tyle uro-

czym wyrazem byy póniejsze dziea jego.'^

W nastpnych latach przywizywa Szajnocha bardzo

ma wag do swych prac dramatycznych; bez najmniejsze-

go alu oddawa je naw^et na caopaln ofiar ku wielkiemu

zgorszeniu swych przyjació, np. pana Józefa Jakubowicza,

utrzymujcego, e byy midzy niemi utwory znakomite,

wietne zarówno pod wzgldem budowy artystycznej, jak

wybitnj charakterystyki i piknoci wiersza np. dramat

lico. Teraz na odwrót przecenia je, yjc w bogiej uu-
dzie, e mu zapewni stanowisko w literaturze — przesa
nawet kilka z nich przez p. Zawadzkiego dyrekcyi war-

szaw^skich teatrów. Do te czsto rozpisuje si ze swemi

nadziejami i zawodami w tej mierze. Eaz donoszc, e je-

dna ze sztuk jego, którój nie wymienia tytuu, przesza

szczliwie przez czyciec cenzury, dodaje z westchnieniem, e
nie tu kres trudnoci, jakie ma do zwalczenia. ,.Jest jesz-

cze inna trudno"—mówi— .,to jest dyrekcya teatru czyli

waciwie mój szanowny przeoony Kamiski—a zatm
cierpliwoci!.

.''

Ale e i cenzura stawiaa nielada zapory poetyckij

wenie dramaturga i e odrzucaa niekiedy ukochane dzieci

jego muzy, wida ze sów nastpnych: „Sztuk moje po-

Dziea Karola Szajnochy Tom X. 19



290 KLEMENS KANTECKI.

daem do ceDZury, ale chocia podczas pisania jój wszel-

kich dokadaem stara, aby si do wymaga cenzury za-

stosowa, przecie zdaje si. e i t ra cenzura nie bdzie

na mnie askaw, lecz owszem pozbawi mnie nagrody kilku

tygodni pracy../'



VL

Któ nie kocha majc lat dwadziecia lub dwadzie-

cia kilka? Es ist eine alte Geschichte—^o^si^^ziBl Heine

—

dock bleih sie ewig neu..,

Szajnocha widzc si skazanym na ycie twardej pra-

cy i gorzkiego niedostatku, stroni od wiata i ludzi, tumi
w sobie ywsze popdy — ale temu uczuciu zapobiedz nie

zdoa, bo mia serce mode, szlachetne, mimo przeciwne

pozory pene mioci i zapau. Do zawodów, doznanych

w rónych sprawach i kierunkach ycia, mia si przyczy
i zawód w mioci; nie brako wic niczego dla zamania

tój piknój duszy, która si jednak ani zama, ani ugi
nie daa.

Dzieje tego stosunku sercowego, smutne i tragiczne,

kry Szajnocha jak wit pamitk lat modych, nie po-

wierzajc tajemnicy serdecznym nawet przyjacioom. To

te byaby moe utona w „zapomnienia fali", bo wzmian-

ki w listach zbyt pobiene i ogólnikowe, gdyby nie szcze-

gólna uprzejmo i aska jedynej moe yjcej osoby, po-

siadajcej klucz do wyjanienia spraw7 a w najwyszym sto-

pniu wiarogodnej.

Mniej wicej w dwudziestym czwartym roku ycia za-

j si Szajnocha gorco kobiet, godn pod kadym wzgl-

dem jego serca. atwo zrozumie, e, lubo doznawa ser-

decznej wzajemnoci, familia panny, szczególniej gowa fa-

milii, nie chciaa sysze o podobnym zwizku. Tak nie-

pewny stosunek trw^a lat kilka, w którym- to czasie yczli-

wsza cz rodziny i pewno wzajemnoci, podtrzymyway
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kruche nadzieje. Ztd w miar otrzymywania miych lub

przykrych nowin, przy wrodzonm usposobieniu do samo-

tnoci, spokoju i pracy, nastpuj, naprzemian to chwile

zupenego osamotnienia, usunicia si od towarzystwa, za-

topienia si prawie w pracy, to znów wyjania si hory-

zont a tem samm „ywszy duch wstpowa."

Ten stan duszy maluje si w listach, szkoda e po-

zbawionych zwykle daty. Szajnocha mia wówczas dwa

pragnienia, dwie nadzieje: otrzymania rki kochanej osoby

i pozyskania posady w Zakadzie Ossoliskich. Obydwa te

widoki czyy si i uzupeniay nawzajem, bo niepodobna

byo myle o zaoeniu domowego ogniska, nie majc ja-

kiego bodaj najskromniejszego oparcia, jakiego staego

zajcia i pewnego stanowiska. Obydwa go zawiody; chciaa

bowiem Opatrzno, aby upragnion posad otrzyma do-

piero w dziesi lat póniój i wówczas t dopiero zalubi

nie t wprawdzie osob, któr ukocha pierwszm uczuciem

modoci, lecz z pewnoci, najgodniejsz, sta si jego ma-
onk.

Z listów wida, e nieraz umiechaa mu si'nadzieja,

lecz e przywyky do rozczarowa, nigdy jej zbyt nie ufa.

W jednój z pomylniej szych chwil pisze do matki: „Teraz

mog Mam pocieszy doniesieniem, e jestem znów spo-

kojniejszym i powinienem nawet, przynajmniej chwilowo,

by zadowolonym, gdy otrzymaem wrecie nadzwyczaj mi-

, cho tylko od starszych osób pochodzc odpowied

i wiadomo, e mimo niedawnego cofnienia swej pierwszej

obietnicy—bd przecie gocie po nowym roku przez kil-

ka tygodni we Lwowie. Dlatego zaczekam spokojnie i nie

zerw si nigdzie na wita, tm bardziej, e jak Mama
z dodatku do ^^Gazetif" wyczyta moe, ogoszony jest wre-

cie konkurs na owo miejsce przy bibliotece Ossoliskich

i musz si do tego przez napisanie górno-uczonj rozpra-

wy i odczytanie wielu ksig przygotowa—poczm, równie

po nowym roku, nastpi rozstrzygnienie, które dotd wcale

niepewne a nawet niewielkie dla mnie rokuje nadzieje.

Z tm wszystkim mam próbowa, a tak zwraca si caa
moja uwaga na te rozstrzygajce wypadki po nowym roku

—

bo i w tamtym powyszym interesie musi wówczas nastpi
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jaka stanowcza zmiana. Jeli za mam szczr prawdg
powiedzie, tedy nie spodziewam si§ pomylnej zmiany. Ta-

ki temu wszystkiemu bgdzie zapewne koniec, lecz bdzie on

dla mnie do znonym, o ile przynajmniój sdz§—a zatem

na wszystkom gotów... Przez cae ycie powinienem ju
dosy by oswojonym z wszelkiemi zawodami, aby i te dwa
nowe, czekajce na mnie, znie bez wielkich lamentów..."

Szczciem-to byo dla niego, e si uzbroi w mstwo
i rezygnacy, bo nie omyliy go przeczucia. Zdaje si je-

dnak, e nie zdoby si na tak wielki spokój, o jakim mó-
wi raczej dla utulenia matczynego alu i wspóczucia.

Utrzymuje nas w tem przekonaniu jeden z póniejszych

widocznie listów, który opatrzony wyjtkowo dat, daje nam
mono oznaczenia czasu tak wanych dla naszego bohate-

ra wypadków. Pisze on pod dniem 4 listopada r. 1844:

,,Dzikuj za yczenia. Czy jednak tegoroczne urodziny

bd milsze od wszystkich poprzednich^wtpi bardzo. Ja-

ko mi si tutaj naleycie nie wiedzie. Nadzieja moja uj-

rzenia goci w zapusty, speza na niczem. Ju wic i inne

przyjemnoci, jakie sobie obok tego obiecywaem, nie ba-

wi. Podobnie i z now sztuk rzecz idzie bardzo opo-

rem. Bóg wie, czy nawet kiedy przyjdzie do przedstawie-

nia, gdy tysice okolicznoci stoj na zawadzie. Do tego

utrzymuj mi w cigem spodziewaniu si i zwtpieniu

wzgldem owego miejsca przy bibliotece Ossoliskich. Na
pozór zdaje si, jakoby wyranie yczyli sobie nada mi t
posad. Tymczasam nie przychodzi do stanowczego kroku

a tak jeszcze gorzej, jak gdybym wcale nie mia nadziei,

lubo zapewne na niczem si skoczy wszystko. Mylaem
na wita wyjecha w Stryjskie do Rylskiego a z nim prze-

jecha do urawna (do . p. ebrowskiego), lecz i to nader

trudne do uskutecznienia. W ten sposób zajmuj mi mno-
gie nadzieje, plany i widoki, które w kocu wszystkie tylko

powodem tylu gorzkich zawodów i nieprzyjemnoci si sta-

n. Prócz tego ciy ogrom rónej pracy na gowie tak,

e z jednej strony nie mam wolnej chwili do mylenia

o ozem innm, z drugiej za nie mam ani chwili spokoju

do swobodnego pracowania. Nie bardzo wic mie ycie
w takich okolicznociach... Ju nawet nie udz si zwodn
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nadziej pikniejszych czasów na przyszo, lecz zimno

a prawie obojtnie powtarzam wci: Zobaczymy, co z te-

go bdzie."

Kiedy wrecie po kilku latach prónego oczekiwania

przyszo zrzec si wszelkich nadziei, zerwa zupenie, odczu

to gboko Szajnocha, „chocia rozumem sdzc, nie mona
byo spodziewa si czego pomylniejszego.*^ W smutnj

tj porze zamiowanie w pracy i ukochana matka byy mu
ca pociech, co nawet przebija si tak piknie w póniej-

szym wierszu do nij:

Mnie, gdy bywao, ranne ju ycie

Wczesnem dojo cierpieniem,

Ty do swej piersi tulc mi skrycie,

Bya mi skrzydem i cieniem...

Wspomnienia po zerwanych stosunkach pozostay na

dugo; to t póniej usilne nalegania matki, „aby mia ko-

go Oak pisaa), coby go po jj mierci kocha", nie mo-

gy skoni Karola do oenku. By jednak czas (w r. 1848),

gdy zdrowie matki coraz wicej podupadao, e z serdeczne-

go przywizania synowskiego zdecydowa si uczyni za-

do ponawianym coraz gorcej probom. W onj-to po-

rze donosi: „Ostatnim razem wzmiankowana sprawa zdaje

si na prawd dojrzewa. W razie przyjcia tego do skut-

ku, spenibym wrecie yczenia Mamy i musiabym si

w przecigu roku oeni. Prosz przedewszystkim o zu-

pene wyzdrowienie na dzie wesela!"

Gdy matka pochwycia te sowa, jak zbawcz dla swe-

go Karola desk ocalenia, zapewnia, e uczyni wedle zapo-

wiedzi, lecz radby jeszcze odwlec chwil stanowcz i dlate-

go prosi o cierpliwo: „Na pociech Mamin powiedzie

mog, i ycie nazbyt samotne coraz wicej czu mi si da-

je a zatem w Bogu i saboci ludzkij nadzieja, e si pod-

dam prozaicznemu losowi wszystkich miertelnych. Ale

prawd wyznawszy, nie bardzo mi si z tm spieszy... Ja

za tak bawochwalczo do niepodlegoci jestem przyzwy-

czajony i przywizany..."

Mimo to coraz skonniejszym si czuje do spenienia

ycze matki. „Na -zapytanie, czy pal cygara, odpowia-
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dam, e Dietylko cygara, które mi najlepij smakuj, lecz

i fajk, bo tasza... Dzikuj mocno za zaprosiny do po-

dolskij Szwajcaryi, a jeszcze bardzij za termin przeduo-
ny, gdy w kocu tego miesica bd tu mia niezbdne
interesa w sprawie, która matk najbardziej obchodzi,

w sprawie znalezienia sobie czy odszukania ony, czy na-

rzeczonej, czy jak tam ludzie mówi... Wic spodziewam

si, i mi Mama czasu na to dozwoli...'*

Nalegania ucieszonj matki rozwiay w kocu wszelkie

wahanie si i zwoki. Karol sta w przededniu owiadczyn;

w jakim za usposobieniu przystpuje do tego kroku, pod-

jtego tylko z mioci dla matki, wskazuj nastpne sowa:
„Pisz dniem wczenij, ni zwykle, aby list mój móg doj
Mam w dzie samych imienin. Prócz zwykych najszczer-

szych ycze, nie mam Kochanj Mamie wiele do powiedze-

nia w tym wzgldzie, chyba e j moe pociesz nadziej

niezbyt dalekiego spenienia tego, co jeli nie tak gorco
mojem wasnem, tedy przynajmnij usilnóm yczeniem jest

Maminm. Prawdopodobnie oeni si nie dugo—ale z naj-

zimniejsz krwi w wiecie, bez strzelistych afektów mio-
snych, idc gównie za przyjacielskim gosem rozsdku.
Z czego jednak niechaj Mama nie wnosi, e o tak zwanm
rozsdnm, to jest majtnm oenieniu si myl. Owszem
osoba, z któr taki bezmiosny a przynajmnij beznamitny
kontrakt chc zawiza—jest pann ubog, mod, przystoj-

n, uksztacon i pracowit — chocia najszczerzj mówi,
gówny jj wdzik w moich oczach stanowi wanie jej sie-

roce, samotne pooenie w wiecie, przemawiajce najgoniej
do mojego uczucia, które zanadto o wiat ju otarte, aby
si da uwie mamicym pozorom piknoci, egzaltacyi,

nawet zewntrznej byskotliwoci rozumu i dowcipu... Zre-

szt jestem wcale spokojny, ledwie nie obojtny przy nij
i bez niej... Dla tych przeszkód odwlecze si to moe dni

kilka a potm znowu moe za kilkanacie—chciabym jak

najwicej tygodni, przyjad zaprezentowa Mamie zamiast

przyrzeczonego munduru gwardyjskiego, konstytucyjn sy-

now.''

Przestraszona powyszym listem matka, nie przyja
naturalnie ofiary syna. Ustay zatem nalegania, a w listach
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Karola pojawiaj sie natomiast artobliwe odezwy do sióstr:

,,niech tylko cho jedna siostra nie opuszcza brata starego

kawalera, który nie moe sobie da rady z traktyerniczym

uiktem"—„niniejszym listem prosz o rk Pauliny, jeeli

ju umie dobr zup gotowa."

Tak przeszo lat kilka. W tym czasie umara panna

a wkrótce potm i matka. Po jj zgonie dopiero, z wa-
snego ju natchnienia i pod wpywem uczucia wstpi
w stan maeski.

Na zakoczenie tego niedokadnego wspomnienia

o mcdzieczj mioci Szajnochy, nie od rzeczy bdzie
przytoczy list, pisany w r. 1844 do pana Eustachego Ryl-

skiego, jako charakteryzujcy dosadnie w pocztkowych
wierszach gboko uczucia Karola do ukochanej osoby,

nadto za rzucajcy wane wiato na ówczesne jego wyo-

braenia i pogldy, na metod pedagogiczn modego nau-

czyciela, w kocu dajcy najlepsze wiadectwo, jak by
uczynnym dla sw7ch przyjació, jak ich wspiera rad i po-

moc w literackich przedsiwziciach. Doda t wypada,

e z caego obszernego pisma ocala tylko pierwszy arku-

sik, do wykonania traktowanego w nim zamysu wcale nie

przyszo „a to najpierw dla tego—pisze p. Rylski—e nie

znalazy si dopatrywane przez Karola zdolnoci, czci
za, e zajciu temu stany przeszkod ówczesne stosunki

ycia publicznego i najrónorodniejsze kopoty."

„Kochany Stachu! Nie bybym szczrym, gdybym ró-

wnie nie wyzna, e mi nasze ostatnie rozstanie przykre

zostawio wraenie.—Nie jeste w stanie poj, jak mnie

wtedy dotkne! Nie wspominabym wcale o tern, gdybym
w owem dotkniciu nie widzia wicej, ni tylko czysto

osobisty docinek—czego ci adn miar bez wyrzutu prze-

baczy nie mog. O osobie, która mi ze wszystkich ludzi

na wiecie, najwicj szczerego ludzkiego udziau i wspó-
czucia, a moe powicenia dowioda—wyrazie si w naj^

nieprzychylniejszy sposób! Mniejsza o to—wolno kademu
mie swoje wasne, chocia czsto a t ra niechybnie

mylne zdanie;—lecz w twojm wzgardliwóm wyraeniu si
,,.... panna B....!!" objawio si tyle ukrytej w gbi serca,

bezczelnej szlacheckij zarozumiaoci markiza z czasów
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Ludwika XY., lub naszych zagrodowych pretendentów do

Korony, któr przepili i przehulali, tej bezwstydnej szlach-

ty z czasów naszego ogupienia—e gdybym ci by odtd
przez duszy czas nie widzia, nie bybym si bynajmniej

zdziwi, widzc ci z powrotem na tym samym stopniu wy-

obrae, na jakime sta wtedy, gdy—podug twego wa-
snego wyznania — herbowe bilety pomidzy metrów rozda-

wa i pogra si w dumach o sawnym ciborze pana

Wagi. FalszywT-to, niecny dyabe Chochlik, ta nasza ludz-

ka natura. Zdaje si, jak czsto bywa na wodzie, e py-
niemy najdzielniej naprzód, a to tymczasem woda coraz

dalj nazad nas cofa. Tyle sów mojej zoci do ciebie

—

teraz przystpmy do przeproszenia. Otó gdybym jeszcze

nie tak, lecz tysic razy jadowitsz zo mia do ciebie,

byby j twój ostatni list zupenie udobrucha i wytpi ze

szcztem we mnie. Niech ci Pan Bóg na twoich dzieciach

odpaci t szczer rado, jak mi swoim listem spra^Yie.

Zapominajc ju o wszystkich docinkach—byle nie powta-

rzanych—i o wszystkich ciborach, w^idz tylko dawnego,

ranego Stacha, równie sztywnie, niezgicie spiczaste-

go w^ duszy, ostrego w^ mylach, jak s spiczaste i ostre

ow^e runiczne haki twojego pisma. Twój pomys jest

wyborny. Nie myl, e robi, jak wszyscy modzi bracia

projektowiczów, którzy kady podbity sobie przez tych

ostatnich projekt, ju dawno w swojej wasnej gowie

uoonym by mieni, jeli ci powiem, e przed dwoma la-

ty i ja to samo zamylaem. Co wicej—uoyem ju by
z 10 arkuszy podobnych krótkich chronologicznych powia-

stek z dziejów polskich— obnosiem t próbk po ksigar-

niach, lecz kady si skada cenzur, która, jeliby ju nie

zabronia, toby przynajmniej przez dugie lata, podug ich

zdania cenzurowaa. Pokazywaem to erudytom, wszyscy

chwalili i zachcali—ja jednak musiaem si ywi lekcya-

mi, a w rzadkich wolnych chwilach wolaem oczywicie ma-

rzy o niebieskich migdaach uniwersalno-historycznych obro-

tów^ Boga i Ducha, Ducha i Boga, ni zajmow^a si nie bar-

dzo zajmujc dla mnie robot, która nie moga mi przynie
owoców, a Bóg wie, kiedy— i po jakich kopotach. A tak

szlachetnych pobudek do wykonania mojej myli, jak twoje
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ywe pobudki, uie miaem. Tak wic posza caa ocliota

do czarta, a pisana próbka zagrzza wreszcie w urawnie

i tam gdzie jeszcze w zapomnieniu spoczywa. Rozwiodem
si tutaj tak szeroko nad moim dawnym planem, poniewa

to wanie by mój dawny plan, a o dawnyci planach, jak

o dawnych kochankach, mie wspomnienia, i rozgada si
atwo. Zreszt moesz ztd powzi wyobraenie, e je-

stem przygotowany zupenie do ocenienia twego zamiaru

i do dania ci istotnie niektórych wskazówek przy twojj

pracy. Bo spodziewam si, i nie zechcesz poprzesta na

samj dobrj chci, lecz wykonasz istotnie myl swoje.

Jestto istotnie tak pikna i poyteczna myl, e majc ju
ochot, grzechby popeni, gdyby przy wszelakiej swojj

monoci i zdolnoci, nie wzi si szczerze do jj urzeczy-

wistnienia. Mówic tu o twojj do tj pracy zdolnoci, nie

uywam czczego wyrazu, lecz rozumiem pod t zdolnoci
twój pewny, energiczny sposób mylenia, który czy to wszel-

ki powszedni stosunek ycia, czy jakikolwiek wypadek z dzie-

jów, bierze bez dugie^^o a czsto mylnego mdrowania,

zaraz z jego najbardzij uderzajco], praktycznej, a przez

to samo moralnj strony, i piszc go, jak go widzi, potrafi

go równie dobitnie, po prostu, stosownie dla prostego, dzie-

cinnego rozumu, przedstawi i wyobrazi. Taki jdrny, do-

bitny ton wykadu jakiejkolwiek nauki, a zwaszcza naro-

dowj, ojczystój historyi, zostawia waniejsze skutki w umy-

le dziecka po sobie, nili sam przedmiot nauki. Dlaczego-

to my po 15 latach nauki szkolnj, przy ogromie wbija-

nych sobie w gow wiadomoci, mamy tak sabe pojcie

o wszystkich szkolnych umiejtnociach? poniewa cay wy-

kad tych umiejtnoci jest tak tpym i ospaym, i tym je-

dnostajnym pomrukiem najrozmaitszych rzeczy, raczej upiono

nasz umys i odurzono, ni go do dzielnego mylenia a potm
i ywego dziaania pobudzono. Wszak ty sam najlepiej to

uczue, jak dobroczynnie surowe, powane towarzystwo na

wyksztacenie w najmodszym wieku dziaa—podobnie zba-

wiennie wpywa na naladowiczy umys podrastajcego

chopca taki surowy, dobitny sposób wykadu czy opowia-

dania historyi — a jeeli kto, to ty masz dar podobnego

ostrego szkicowania, co-to niezatartemi lady powinnoby si



YWOT KAROLA SZAJNOCHY. 299

wry w delikatny mózg twoich potomków. Obok tego do-

bitnego tonu wykadu, który zreszt, sam z siebie temu, co

go uchwyci zdolen, przychodzi—wypada mie gówne sta-

ranie o jzyk czysty—nie ten nasz galicyjski, lub w ogól-

noci dzisiejszy polski, niegodziwie francuzczyzn i niemiec-

czyzn, rozpuszczony, jzyk wodnisty i bezbarwny, lecz j-
zyk zbliajcy si, ile monoci, do owego jdrnego, obra-

zowego jzyka naszych kronikarzy. W tym celu naleao-

by nieodbicie mie bd Bielskiego, bd tómaczenie Kro-

mera przez Baowskiego pod rk. Nie uwierzysz jak

—

pominwszy niektóre przestarzae wyrazy, które mimo za-

miowania w starym jzyku, zaniecha trzeba—jest prosty,

poczciwy, zawsze prawie energiczny, a przez to wanie naj-

bardzij odpowiedni dzieciom, ten kronikarski styl naszych

starych. Nie szkodzi wcale, e bdzie cokolwiek odmienny

od dzisiejszego—owszem moe on si komu jak chce, prze-

sadnym wydawa—dla dzieci, dla twoich i dla naszych ce-

lów, bdzie on bardzo przydatnym. Gdyby si zgodzi na

to, mógbym ci si tu wystara o podobn kronik i prze-

sa ci j na zim, byle pewn, okazy. To za prowadzi

nas dalój do porozumienia si wzgldem ksiek, jakieby ci

byy potrzebne. Do pierwszej poowy Dziejów do 15 wie-

ku, jest ich liczba wcale nie wdelka. Gównemi dzieami

z tój liczby s mojem zdaniem nastpujce: 1). Nieocenio-

na historyjka maa przez Lelewela (opowiadana dla synow-

ców), bdca najtreciwszym zbiorem najwaniejszych wy-

padków; 2). nie wiem, czy ci wiadome Dzieje rzeczypospo-

litej Polskiej do koca 14 wieku przez Jdrzeja Moraczew-

skiego, wydane roku zeszego w Poznaniu, Ksika-to nie-

wielka, lecz z wielkim rozsdkiem napisana i lubo jej

zasadnicza myl nie jest zupenie now, jednak z niemaym
poytkiem dawne lepszych czasów wyobraenia odnawiajca,

przytern wielu szczegóami piknemi, z kronik wyjtemi ry-

sami ozdobiona; 3). Roppels Geschichte von Polen; 4). jeli

zechcesz— lecz niekoniecznie— jednakowo nie zawadzi za-

glda do Historyi Naruszewicza, która istotnie coraz mniej

potrzebn si staje, lecz przecie, osobliwie w ostatnich to-

mach wiele przydatnych szczegóów i wiadomoci zawiera

—

wreszcie; 5). jak kroniji, np. Baowskiego, Kromera lub
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Bielskiego—uie tyle dla czerpania stamtd wypadków, jak

raczej dla przejcia si§ ich duchem, stylem a jeli mona, ich

nawet wyobraeniami—dla przedstawienia ich sposobem/a cz-

sto nawet ich wasnemi sowami, wydarze, które podug
powyszych krytycznych dzie w swoje opowiadania zaci-

gn zechcesz. Tych kilka ksiek wystarczy mojem zda-

niem do uoenia zamierzonego obrazu, który oczywicie

nie bdzie mia pretensyi do wykrywania nowych prawd

nieznanych, lecz chce by po prostu zbiorem ile monoci
prawdziwych, jdrnie ugrupowanych obrazków historycznych.

Poniewa za na nicby si nie zdao wyliczenie tych dzie

bez uatwienia ci sposobnoci, a przynajmniej wymienienia

sposobu, jakimby móg ich dosta, tedy powiadam ci, e
(jeli nie masz ju) Lelewela i Moraczewskiego mog ja

sam Szanownemu Stachowi ofiarowa—Roppla, który bar-

dzo potrzebny, a którego nigdzie w ksigarni nie kupisz,

ani z nikd we Lwowie na duszy czas nie poyczysz, mo-

esz, równie jak i Naruszewicza—dosta z atwoci w u-
rawnie, gdzie bd nawet radzi twej probie. O kronik,

jak wspomniaem, spodziewam si wystara od którego z tu-

tejszych janiewielmonych literatów. Tak wic mógby
mie najpotrzebniejsze posiki, tylko eby dwa do trzech

tygodni zaczeka musia. Napisz mi zatm, czyli na to

przystajesz i jak drog—poczt lub ydem—mógbym ci

odesa, czem ja si tobie przysu?:y mog. W kocu

—

porozumiawszy si ju o stylu i o ksikach potrzebnych,

sówko jeszcze o treci i formie jej rozoenia. Tre ta

powinna, jak sdz, by urobiona w ksztacie powiastek

krótkich, przedstawiajcych w chronologicznym porzdku

^Yszystkie gówne wypadki dziejów. Liczba tych powiastek po-

^^inna by ile monoci maa. Im mniej takich wypadków,

to jest powiastek w jednym wieku naliczysz, tm one bd
treciwsze: tem mocniej wbij si przeto w pami. W pierw-

szych wiekach do bdzie po 15—20 wypadków w jednóm

stuleciu. Z postpem czasu pomnaa si ich liczba sama

z siebie. Jeliby dzieci umiay wtedy rachowa, dobrzeby

byo, gdyby obok opowiadania im tych powiastek z ksi-
ki, pokazywa im na tablicach Jawiskiego miejsca, to jest

rok, w którym si te a opowiedziany wypadek wydarzy.
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W razie ogoszenia publicznego takij pracy—a tu faszy-

wy wstyd i pruderya literacka nie na swm miejscu: to do-

bre, co ty dla swoich chopców robisz, bdzie trzykro tak

dobrem, jeli wiedziony nie na arty wymylon myl.
Dobra Ogóu, zrobisz je wszystkim polskim chopcom przy-

stpnóm. W razie tedy publicznego ogoszenia, potrzebaby

koniecznie poczy te powiastki z wyborn metod Jawi-
skiego—co zreszt bez adnych odmian, przez dodanie tyl-

ko kilku tablic, uczyniby si dao. Potom, gdyby dzieci

zbyt mae do rachowania na setki byy, mona podug upo-

dobania, trzyma si tój metody albo nie trzyma. Na za-

czonej kartce udzielam ci spisu najgówniejszych wypad-

ków pierwszych wieków historyi polskiej. Twoj prac byoby
dorobi do tego, dowolnie wszake przez ciebie skróconego

lub rozszerzonego spisu, tyle krótkich powiastek, ile tam

zdarze—uwaajc jednak, aby tak krótk powiastk obj nie

tylko gówny, w tym lub innym stanowczym roku wydarzo-

ny wypadek, lecz take i równie poprzedzajce, jak nast-

pujce potem pomniejsze wydarzenia, które grupujc si

jako przyczyny i skutki okoo jednego gównego czynu, nie

powinne by odrywane od niego, lubo wczenij lub póniej

zaszy, lecz krótko razem przedstawione by maj. Tak

na przykad przypadaj za Mieczysawa I. lune wojenne

wyprawy, podejmowane w celu posikowania Cesarzów prze-

ciw ludom sowiaskim; nie mogc tego pomin, a nie

chcc powtarza si niepotrzebnie, najlepij sdz, wzi
jako przykad, jedn tak gówn wypraw dokadniej,

a o innych tylko napomkn..."



VII.

Nadesza katastrofa r. 1846. aoba pokrya kraj;

widmo rzezi sprawio wraenie piorunujce. Z owj-to smu-

tnej pory pocliodzi nastpny list, pisany w dniu w, Karo-

la: „Nikt o tacujcój zabawie ani pomyle nie mie. To
t ja nie bywszy w yciu na reducie, ani na adnj kar-

nawaowj zabawie, spostrzegam z pociech, e jeli nie ja

na wiar wiata, to wiat na moje wiar przechodzi." Czy

to z powodu swych imienin, który-to dzie „zawsze go ja-

kim zamylonym humorem nawiedza", czy z innj przyczy-

ny, czuje si Karol tsknym i zadumanym. Nie jest-to by-

najmniej smutek, „lecz owszem w pewnym wzgldzie stan

przyj emny'S usposobienie marzycielskie, zwykle mu obce.

Wyznaje wic, e „tak mio duma po zwyczaju Mamy
o wszystkiem, co byo i nie byo, co bdzie i nie bdzie..."

Me ubogiemu nawet duma nie wolno: „chcc nie chcc,

trzeba sie bdzie na gwat do redakcyjnj pracy rozochoci,

a wszelkim dumkom da pokój."

Wkrótce mia mu si usun z pod nóg i ten grunt,

dajcy przynajmniej w zamian za mczc prac pewien

stay dochód. Gazeta Lwowska bya dotd prywatn wa*
snoci Kratterów, lecz ju podobno w r. 1846 toczyy si
ukady o nabycie jój dla rzdu.

Szajnocha, jeli nasza wiadomo prawdziwa, uwaa-
jc, e w takim skadzie rzeczy nie godzioby mu si du-
ej zostawa w redakcyi, szuka sobie innego zajcia; po-

niewa za nie znajdowa go w rodzinnj prowincyi, gdzie

nadto z kadym dniem pogorszay si stosunki, przeto zgo-

dzi si na przyjcie ofiarowanj przez ksigarza wrocaw-
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skiego Schlettera, posady tómacza i korektora do polskich

jego wydawnictw. Rzecz bya ju jakby skoczona; histo-

ryk stara si o paszport i gotowa do wyjazdu, o czóm

sam donosi przyjacielowi pod dniem 5 listopada r. 1846

listem, pisanym widocznie pod wraeniem wieo doznanych

zawodów: „Traktuj legalnie o wyjazd za granic i ju
gówne kroki w tj mierze uczyniem, a za kilka tygodni

bd tómaczem i korektorem u Schlettera. Ale poniewa

u nas wanie wszystko trybem najdziwaczniejszych niespo-

dzianek si gmatwa, wic atwo by moe i najprawdopo-

dobniój, e nic z tego. Jednakowo postawiem na lotery

i gotówem wygra, to jest za kilka tygodni ostatni pyek
tutejszego bota w starej Piastowskij—dzi ju ach! ku-

pieckiej, niemieckiej—drogiój dziedzinie, z wdrowczj sto-

py otrz.. .''

Gdyby ówczesny zamys Szajnochy by si urzeczywi-

stni, literatura nie byaby z pewnoci poniosa na tem

straty, bo mudne, rzemielnicze zajcie nie byoby mu
przeszkodzio korzysta z obfitych bibliotek i zbiorów wro-

cawskich. Nie wiadomo, co go skonio do pozostania we

Lwowie; moe nadzieja, e Gazeta nie wyjdzie z rk pry-

watnych, moe nalegania przyjació, moe wrecie trudno
w ostatecznm porozumieniu si z Schletterem. Za osta-

tnim przypuszczeniem przemawiaj sowa, pisane do matki

widocznie na schyku 1846 r. lub na pocztku 1847,—

w kadym razie po 5 listopada 1846 r. „Temi dniami roz-

pocz si nowy interes midzy mn a moim wrocawskim

ksigarzem. Tak ztd i z owad rozmaite widoki. Szkoda

tylko, i to dotd byy prawie same zudzenia. Moe te
przecie co kiedy si zici! Mam nadziej, któr i Mam
cieszy si prosz.'*

W r. 1847, kiedy za popd-em danym przez Pola, Cza-

sopismo Zakadu n. im. Ossoliskich ulego reformie i otwo-

rzyo gocinnie przystp modszym, lubo jeszcze nie go-

nym pisarzom, Szajnocha przyj w niem gorcy wspóu-

dzia. Pojawia si zaraz w pierwszym zeszycie pierwsza

jego historyczno-naukowa praca p. t. Pogld na ogól dzie-

jów Polski, zdradzajca ówczesny kierunek znakomitego

wkrótce pisarza, wskazujca, po jakich manowcach si b-
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ka, zanim dobi do staego ldu obrazów dziejowych, opar-

tych na gruntownych ródowych badaniach, a owianych
urokiem poezyi — wiadczca, e mia wówczas pocig do
systematyzowania historyi, do filozofowania apriori, do
upatrywania pewnych zewntrznych podobiestw i bu-

dowania na nich pseudo historyozoficznych zasad. Na szcz-
cie zawróci si bardzo wczenie z tej falszywój drogi,

a w odwrotnym kierunku postpi tak szybko, e w r. 1848.

stworzy ju takie arcydzieo, jakiem jest niewtpliwie Bo-

lesaw Chrobry. Foo^ld ?ia ogó dziejów Polski, pód zre-

szt bardzo jeszcze nie wyrobionego pióra, lubo drukowany
w r. 1847, zosta napisany co najmniej o dwa lata wcze-

niej. Powsta on z pewnoci znacznie prdzj, anieli

piknie i artystycznie ju skrelony szkic p. t. Wiek Kazi-

mierza Wielkiego, drukowany (w Bibl. Ossoliskich) dopie-

ro w r. 1848., cho ju na pocztku r. .1846 znajdowa si
w cenzurze. Mamy w rku pierwotny manuskrypt tej pra-

cy z fatalnym dopiskiem, datowanym '11 stycznia 1846 r.:

Non admittitur ad imprimendum. Nosi on tytu: Obraz Eu-

ropu za czasów Kazimierza W. Póniejsza redakcya róni

si od niego jedynie poprawniejszym i nieco ozdobniejszym

jzykiem; tylko kilkanacie wierszy wstpu opuszczono zu-

penie w druku. Oto ten zbyt okolicznociowy i dlatego

zapewne pominity nastpnie pocztek: „Dzi kiedy dola

ubogich, ludu, chopków, tak ywo myli ludzkie zajmuje,

na czasie byoby przypomnie sobie owego z naszych kró-

lów, który przed wszystkimi innymi zasuy sobie na po-

dwójny przydomek
,
.Wielkiego'' i ,,króla chopków", a któ-

rego czasy nad wszystkie inne okresy nowoytnych dziejów

przedsta\Yiay powszechne podnoszenie si ludu."

Jeli poruszajc ogólnie dziejowe zagadnienia, gubi

si zrazu Szajnocha w byskotliwych mrzonkach, to przed-

stawiajc historyczne postaci w dramatycznych utworach,

lubo sam przyznaje, e ,,dramat zy jako dramat, nie b-
dzie lepszym jako historya", — kusi si przedewszystkiem

o rol „historycznego malarza'' i dlatego-to w Jerzym Lu-

bomirskim^ z którego ustp znajdujemy w trzecim zeszycie

z r. 1847, spotykamy si z usilnem staraniem o historyczn

wierno—dlatego znajdujemy w nim u dou uczone notaty,
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jak w rozprawie, w tekcie za cae frazesy, wyjte z Paska,

z wierszy wspóczesnych, z przypowieci Rysiuskiego i t. d.

Cay ten arsena erudycyjny nie przeszkadza jednak, e
Jerzij Lubomirski jest jednym historycznym faszem, e apo-

teoza rokoszanina, wynik republikanckich sympatyi autora,

nie ma najmniejszj rzeczywistej jiodstawy, co t Szajno-

cha sam póni j przyzna; ochonwszy bowiem z gorczki,

oddawszy si specyalnym badaniom nad t epok, spostrzeg

niebawem, e ultra-republikancki pogld na przeszo za-

wiód go na manowce, kac mu wielbi anarchiczne wy-

bryki takich wichrzycieli, jak Zebrzydowski et tutti uanti.

aujemy natomiast, e z „ Wojewodzanki sandomiT'

skie)'' znamy tylko drobne wyjtki; bo w sztuce tej wi-

dnieje ju znaczny postp, a o ile wnosi mona z ^lubnijc/i

Godów Maryny (zeszyt III z r. 1847), jest-to pód prawdzi-

wego talentu. Poeta wyrzek si tu chci uczenia historyi

—

poj, e gównem jego zadaniem odzwierciedli psychiczn

gr niezmiennych namitnoci ludzkich, i wybrawszy mo-

ment wysoce dramatyczny, z wielk si, ywemi, zbyt ja-

skrawemi nawet barwami, odda groz sytuacyi.

„Bawi si"—donosi matce— „moj Wojewodzank

i wanie dzi rano jedne z gównych scen napisaem. B-
dzie to jeden z rzadszych dramatów b ez mioci, lecz nie

mniej przeto powinien by zajmujcym. Gównem jego uczu-

ciem ambicya bez granic."

Jak wielk wag skromny zwykle pisarz przywizywa

do Wojewodzanki i jak go czy w myli z pamici o uko-

chanej matce, wida z nastpnego listu do matki: ,,Nie

wychodz nigdzie, chyba ju pónym wieczorem, gdy oczy

lepic ju nie zdoaj, a na dworze tak piknie, jak wa-
nie temi dniami, gdy miesic przywieca... Zajmuje mnie

teraz po najwikszej czci ta nieszczliwa Wojewodzank

sandomirska^ która wpltawszy mi raz w swoje sida, nie

daje mi po caych dniach spokoju, lecz w caem znaczeniu

tego wyrazu, jak zakltego bez pamici o rzeczywistym

wiecie i rzeczywistych kopotach i rzeczywistych mieszno-

ciach, w swojem urojonem kole mi trzyma. To te listy

Mamine prawdziwemi zesaniami bywaj... I jeli te kiedy

Dziel Karola Szajnochy I. X. 20
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ta Wojeicodzianka ludziom si spodoba lub nawet do po-

tomnoci przejdzie, czego jój szczerze ycz, chocia si nie

spodziewam: tedy dowie si publiczno, e to jedynie dzi-

ki protekcyi—nie mioników narodowj literatury—ale pro-

tekcyi Maminj, moga ona spieszniej i swobodniój by wy-

koczon, niby to si inaczj sta mogo."
Wojewodzanka sandomirska przechodzia ciekawe ko-

leje. Mia j drukowa w redagowanym wówczas przez

siebie Dzienniku mód Dobrzaski, lecz zerwano ukady; ku-

pi j w r. 1849 za porednictwem Baliskiego upaski,
lecz zwleka z drukiem tak dugo, e autor w wiele lat pó-

nij wydoby swój utwór z niewoli, zwracajc otrzymane

wynagrodzenie — obecnie zostaje ona w rku pani Szajno

-

chowej, która podobno zgodnie z ostatni wol ma, nie

myli jej wydawa na widok publiczny.

Z Dobrzaskim zerwa Szajnocha stosunki literackie

na pocztku r. 1848. Wida to z jego listu, pisanego pod

dniem 31 stycznia, z którego si dowiadujemy, jakie wów-

czas pobiera honorarya. Wojewodzanka razem z Paniczem

i dziewczyn miay mu przynie sto zr. i 50 egzemplarzy

odbitek; pozostaem! z rachunku piciu reskimi owiadcza

si zapaconym za om (!) artykulików, dostarczonych do

Dziennika mód. Wielce charakterystyczny pocztek listu

daje niejakie pojcie o stosunkach, jakie czyy Szajnoch

ze znanym dziennikarzem i agitatorem, jako-t o okolicz-

nociach, wród których nastpio zerwanie: „Bd askaw
przeczyta to tak spokojnie, jak ja spokojnie to pisz. Po-

niewa z czyjejkolwiek winy porozumienie pomidzy tob,

gorczk a mn, spazmatykiem, dugo utrzyma si nie

moe, przeto odsapajmy obaj znowu przez czas jaki nasze

choler—a tymczasem uporzdkujmy nasze stosunki."

Równoczenie z zagrodzeniem sobie drogi wspópra-

cownictwa przy Dzienniku^ zaskoczyo Szajnoch „nie doj-

cie spodziewanych ukadów z Biblioteka^ Ossoliskich i „kil-

kotygodniowa niemono dawania lekcyi^', a uby mu tak-

e stay dochód z Rozmaitoci, gdy w r. 1847, Gazeta

lwowska przesza istotnie w rce rzdu, a Szajnocha usun si

z redakcyi. To t na schyku stycznia ujrzawszy si ogo-
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oconym z wszelkich zasobów, ze wzgldu „na jutrzejsz,

z pocztkiem miesica potrzeb jakiegokolwiek zasiku" do-

maga si wypacenia przypadajcej mu kwoty.

Tem skwapliwiej umieszcza w Bibtlofecp Ossoliskich

róne artykuy, z których jeden, drukowany póniój w zbio-

rze Szkicóic — „Wiek Kazimierza Wielkiego" zapowiada ju
znakomitego pisarza.



VIII.

Ideje spoeczne i polityczne, jakie w r. 1848 wstrz-

sy wiatem, nie mogy nie oddziaa i na Szajnoch, ale

znalazy go ju o tyle dojrzalszym, e deniom swoim

umia nada kierunek peen rozumnej i szlachetnej miary

i tj gbszj wytrawnoci, jakiój podówczas zbywao wielu

niepospolitym nawet umysom. Znajdujemy si na szczcie

w mij monoci stwierdzenia zdania naszego autenty-

cznemi dowodami; nasz historyk bowiem w chwili, gdy we-

dle jego wasnych sów „wród niesfornego gwaru publicy-

styki politycznj cichym tylko i skromnym gosem odzy-

waa si literatura, ulegajc powszechnemu prdowi," za-

cz porusza róne polityczne kwestye we wstpnych ar-

tykuach Dziennika mód czyli Tygodnika polskiego.

O objciu redakcyi tego pisma donosi w jednym z li-

stóv/ do matki, gdzie równie spotykamy inne ciekawe

szczegóy: ,,Coraz mniej mam czasu, albowiem prócz Dzien-

nika narodowego zostawi mi Dobrzaski cay Dziennik

Kulczyckiego w opiek, a nadto jeszcze musz peni sub
gwardzisty. I tak przedwczoraj staem wraz z szeciu ko-

legami przez ca noc na stray przed Zakadem Ossoli-

skich, a wczoraj byem z ca pierwsz kompani czci
na dziedzicu ratuszowym przy najpierwszych wiczeniach,

czci na rynku przy najpierwszm naszm wystpieniu

publicznm pod broni/*

Starano si wcign Szajnoch we wszelkie dziaania

ówczesne, lecz z maym skutkiem. „Wymówiwszy si*'—do-
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nosi matce—„przed dwoma tygodniami, zostaem w ponie-

dziaek wraz z Bielowskim wcigniony do Ilady obywatel-
skiej."

Owa „Rada" pragna widzie Karola gównym kie-

rownikiem swego organu—chciano go nadto innemi urz-
dami zaszczyci—ale wymówi si stanowczo od udziau
w sprawaci publicznych, „boby mi to—mówi—bez zupe-
nego zadowolenia przekonania mojego, wszelk swobod
czasu odjo a swoboda i niezawiso byy mi oddawna
nadewszystko drogie." (1)

Zostawiajc innym pole dziaalnoci politycznj, sam
wystpuje tylko w skromnej roli publicysty, jako redaktor

Tygodnika polskiego. Tutaj daje cige dowody umiarko-

wania i politycznej dojrzaoci. „Nie dajmy sobie wytr-
ci—woa niejednokrotnie—tj najpotniejszej dzi broni,

broni spokoju, powcigliwoci, spokojnej otuchy w blizkie

zwyciztwo dobrej sprawy." Na tym jednym punkcie zga-

dza si z wstrtn sobie szko wieszczów^ zatopionych po

uszy w mistycyzmie: „W tej mierze—woa—nasi zmisty-

czeni poeci maj suszno!" {Wojny czy spokoju).

Umiarkowany, daleki od demagogicznych zachcianek,

dcy do harmonii wszystkich warstw spoeczestwa, z obu-

rzeniem odtrca od siebie myl, aby „na zdrowy pie na-

rodowego drzewa, to po dzi dzie pene zasug i powi-
cenia ziemiastwo, to dawne i teraniejsze umysowe i or-
ne rycerstwo nasze, szalon targn si mia rk." {Ko-

niec sporowij ale nie sporom).

Koztrzsajc wydawane wówczas z rónych stron „ode-

zwy", wykazywa w jednych „terrorystyczn przewag do-

brych chci nad rozsdkiem"—w innych podawa na zasu-

one pomiewisko radykalnych Filipów z Konopi, najwik-

sz moe wag przywizujc do „broni naukowej." Histo-

ryczno-polityczne wyznanie wiary zoy w 22 numerze Ty-

godnika polskiego (z dnia 27 maja), gdzie przypomniawszy,

(l) Szajnocha przeczu wypadki, pisze bowiem w lipcu r. 1848...

„dopóki nas czcigodna reakcya po konstytucyjnym zwyczaju zbombar-
dowa nie zechce*'...
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e „Z maj nadgoplaskiej krainy zarzucia Polska cywi-

lizacyjn sie swoj-j narodowoci" daleko i szeroko, gubi

si w przypuszczeniach o niedalekiej przyszoci...

Na innm miejscu w odwet parlamentowi frankfurc-

kiemu za to'^, e potwierdzi uznanie Poznania miastem

niemieckim, „upomina si dla Sowiaszczyzny u „gabinetu

historycznego^' o jj ,,odwieczne siedziby lutyckie i pomor-

skie, dopiero przed piciu wiekami zgermanizowane a obej-

mujce poow Niemiec, wanie po elazne supy Chro-

brego w Sali''... Mimo to idea sowiaska nie nabawia go

bynajmnij zawrotu gowy; bystry umys pozna si na rze-

telnej wartoci popularnego hasa i trafnie je osdzi:

„Przewaga sprawy sowiaskiej w Europie byaby odnowie-

niem redniowiecznego zamtu po staroytnej cywilizacyi

rzymskiej, z którego chyba po dugich latach doskonalsza

zakwitaby owiata.^' {Pierwszy akt).

Pod tym, jak pod niejednym innym wzgldem zga-

dza si Szajnocha z najznakomitszem pismem ówczesnem

Przegldem poznaiiskim. Przytoczywszy te jego zdanie, e
„pierwsz nasz powinnoci jest wierno owiacie aci-
skiej Zachodu", pierwszym obowizkiem „pami o katoli-

ckiej przeszoci", dodaje, e w wielkopolskim organie

„ozwa si gos sumiennej rozwagi; bdcy niejako wyra-

zem caej owego staroytnego wga Polski—opinii." Kil-

kakrotnie jeszcze zwraca uwag, ,,e nie powinnimy si ze

spraw sowiask, a w^aciwie czesko-kroack gamraci."

Tak niedw^uznacznie wypowiedziane opinie daj nam
wszelkie prawo do twierdzenia, e odrzucajc mandat de-

legata na zjazd sowiaski w Pradze, uczyni to Szajnocha

raczej z zasady, ni dla bólu oczu, który mu si zreszt

ju dawniej od czasu do czasu dawa we znaki. Od zapa-

trywa swoich w kwestyi sowiaskiej odstpowa tylko

w jednym punkcie; wychodzc ze stanowiska raczj teore-

tycznego, ni praktycznego, objawia ch zaprowadzenia

w kociele katolickim na ziemiach polskich liturgii so-

wiaskiej dla tego, e „sowiaskie naboestwo odpra-

wiao si do pónych wieków w Krakowie." {Jzyk naro'

(Iowy w naboestwie.)

Nie odmawiajc Niemcom uznania za wytrwao
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W nauce, za krytyczno, nie bije przecie czoem przed

„narodem inteligencyi^'. Kazi go w nim „samowadctwo
krytyki, goe przeczenie wszelkiego natcinienia," brzydzi

si§ Heglem, jako ,japostoera militarnej monarchii pruskij

dawnego autoramentu/' Widzc w redniowiecznym kociele

katolickim dzielnego obroc wolnoci przeciw „wieckiemu
despotyzmowi", staje po jego stronie przeciw uroszczeniom

niemieckiego cesarstwa. Przeciwnik reformacyi, zwie j „go-

em zaprzeczeniem Kzymu/' zarzuca jej, e „powstrzymaa

cay organiczny rozwój owiaty,'^ e „pogrya wiat w bar-

barzystwo tyloletnich wojen i przeladowa religijnych we
wszystkich krajach,'^ e „nie dawszy wiatu adnego orga-

nizacyjnego ywiou, umiera dzi na swoje czczo we-

wntrzn...'^ Oburza go ateizm uprawniony przez w^spó-

czesn liberaln cib niemieck, „swoboda nie wierzenia

w adna wiar, zupena niezawiso od Boga.'* {Naród in^

telligencyi).

W sprawie Rusinów galicyjskich, zajmuje stanowisko

porednie. Radzi im zapewni wszelkie godziwe ustpstwa

i swobody {Strach ruski), lecz daje te bardzo wyranie do

poznania, co trzyma o tym ruchu. {Narodowo urzdowa).

Z trybuny polityka schodzi niekiedy nasz improwizo-

wany publicysta na katedr filozofa i moralisty. {Prywata

i publika—Literatura i ycie). Nie mogc i tutaj za nim

krok w krok, przytoczymy tylko jeden charakterystyczny

ustp. Sam wierny wyznawanym zasadom, da on tej

wiernoci od innych a wykazawszy w przeszoci brzydk

praktyk, urgajc si piknej teoryi, pyta z gbokiem
przejciem: „Nie ma teorya, literatura, nigdy bezporedniej-

szego udziau w yciu osign? Nie ma nastpi kiedy

ta od tak dawna upragniona jednia midzy teory a pra-

ktyk, midzy literatur a yciem? to przymierze midzy

duchem a ciaem? ten przez poetów, filozofów, opowiadaczy

sowa Boego zwoywany spokój zwanionych ywioów^

wiata?" {Literatura i ycie).

Szajnocha z czystem sumieniem móg si domaga
podobnej harmonii, sam bowiem nigdy si jj nie sprzenie-

wierzy.

Uwolniony od obowizku zapeniania Rozmaitoci wzi-
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wszy silny popd do tworzenia, okaza si w tej mierze nie-

zwykle podnym. Oprócz wymieniony cli ju prac, oprócz

licznych artykuów czasowych, wykoczy cay szereg in-

nych, a midzy niemi takie, które pozostania na zawsze

w literaturze. Prawda, e trudno okreli dokadnie, kiedy

co pisa, z powodu, e nie tylko rozprawy historyczne, ja-

kiemy to widzieli, ale i beletrystyczne utwory dugie lata

spoczyway w tece, zanim je móg czy chcia poda na wi-

dok publiczny. I tak nawet wiersz Bajratowiczanim ^ który

ze wzgldu na okolicznociowy tytu,(l) gotowibymy uwaa
za zrodzony dopiero w r. 1848., powsta ju na kilka lat

przedtem, tylko pod innym napisem. Oto pierwsze zwrot-

ki tj satyry, penj goryczy i oryginalnoci:

O panie! trzech chopów, trzech chopów mi dajl

A bd na ziemi mia szczcie, mia raj!

Trzech chopów na nieba! Trzech chopów mi trzeba!

Trzech chopów, trzy dymy! trzy dusz!

O panie! jam liocha, jam wielbi, jam czci!

Jak robak kochance u nógem si wi!

A moja bogdanka, Bajratowiczanka!

Odrzeka mi smtnie— i có?

Odrzeka mu, e kto chce powie j na lubny kobierzec,

ten musi mie przynajmniej—trzech chopów... Przytacza-

my Bajratowiczank jako rzecz charakterystyczn; o ile by-

a zaczerpnita z rzeczywistego wypadku—nie wiemy.

Koron dziaalnoci pimienniczej Szajnochy w r. 1848

by Bolesaw Chrobry^ wspaniay obraz dziejowy, dokonany

ju rk mistrza. Po napisaniu go, znalaz si autor w ko-
pocie o druk: nie móg go umieci w redagowanm przez

siebie pimie, a o nakadc dla poczynajcego pisarza, byo
wtenczas trudno.

Wydaniem piknego poemaciku jego p. t. Jan III

w tumie w. Szczepana zaj si by wieo kustosz Zaka-
du Ossoliskich Jan Szlachtowski, ale nakad dziea prze-

chodzi ju siy niezamonego czowieka.

To t pragn jak najrychlj ujrze wydrukowan

(l) „Beirath", rada ustanowiona w r. 1848 przy gubernatorze.
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pierwsz sw wiksz prac. Karol, lubo ubogi, nie roci
pretensyi do wysokiej zapaty, gotów owszem przyj jak

najskromniejsz— tem wicój, e odebra ju odmown od-

mown odpowied od Franciszka Pillera, któremu pod dniem

28 listopada r. 1848, tak zaleca Bolesawa CItrobrego'. „Pra-

wie zupenie nieznana wietno tj epoki i potoczny, ile

monoci powieciowy, aczkolwiek na cisej erudycyi hi-

storycznj oparty wykad, rnialijbjj moe niejaki powab dla

publicznoci...''''

W niewiele dni pónij do ksigarni dzisiejszj Wilda,

wówczas szwagra jego, Edwarda Winiarza, wszed mczy-
zna jeszcze mody ze sporym rkopisem, pytajc, czyby nie

zechcieli podj si nakadu. Winiarz, nie nalea do znaw-

ców literatury; wziwszy przeto manuskrypt, odda go szwa-

growi do przejrzenia i ocenienia, autorowi za przyrzek da
stanowcz odpowied za dni kilka.

Wildowi podobaa si ksika; ujty wdzikiem formy

i pynnoci opowiadania, przeczyta j z zajciem, lecz

mody, nie do jeszcze obyty z literatur, nie pozna si
na wielkiej wartoci dziea. Uwaajc Bolesawa Chrobrego

za utwór przeznaczony dla modziey, uzna go godnym
druku: ztd-to pochodzi may format ksiki. W oznaczo-

nym czasie stawi si autor, ciekawy, jaki los padnie dzie-

ciciu jago ducha.

— Ile pan chcesz za sw prac? zapytano bez ogródek.

— Ile dacie—odpar spokojnie zagadnity.

— Moemy da pidziesit zr. — zaproponowa Wi-
niarz.

— Dobrze — odpowiedzia autor, szczliwy, e owoc

jego bezsennych nocy ujrzy wiato dzienne....

Odtd widywa si Szajnocha z Wildem codziennie,

a wkrótce zawizaa si midzy nimi cisa przyja. Zwi-
zek ten rozerwaa dopiero mier, a o jego szczeroci i mo-

cy wiadcz wasne sowa historyka. W lutym r. 1858

w licie do Kraszewskiego wyraa si z tak gorcym zapa-

em o przyjacielu, e znakomity powieciopisarz, le uprze-

dzony wzgldem ksigarzy, jako prostych spekulantów i wy-

zyskiwaczy, odpowiada: „Jake-to dobrze, e ten Wild jest

wyjtkiem! Za to samo go kocham, e kocha umie..."
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Przez wiele lat by Wild jedynym nakadc dzie zna-

komitego pisarza, a jak wida z ich korespondencyi, jeli

si kiedy midzy nimi zdarzyy targi, to w sposób odwro-

tny zwyczajnym: autor chcia mnij, ksigarz dawa wicej.

To t Szajnocha, lubo nagabywany przez innych wydaw-

ców, dochowywa Wildowi wiernoci dopóty, dopóki nie za-

lene od obudwu okolicznoci nie przerway tego stosunku.

„A dotd—pisze w jedenacie lat pónij do Aleksandra

Grozy—miaem tu gotowego zawsze nakadc w ksigarzu

Wildzie, z którym oddawna w najcilejszej yj przyjani.

Nie ustaa wprawdzie przyja ta i obecnie— stoi wprawdzie

i dzi ksigarnia Wilda — lecz nadeszy u nas czasy powsze-

chnj ruiny pieninej i handlowj, nie^dozwalajce nikomu

myle o nowych przedsibiorstwach. Dugoletni za poprze-

dni przyjani moj z Wildem utrudniem sobie stosunki

z ksigarzami innymi—gdy ilekro dawnij zgasza si do

mnie czy to Wolff, czy Gliicksberg, czy upaski, czy nie-

dawno Orgelbrand, wymawiaem si zawsze zwizkami

z Wildem."

Po ukoczeniu Bolesawa Chrobrego mia Szajnocha

zamiar ogosi kilkudziesicio-arkuszow History ludów so-

wiaskich, „którj—pisze dalej w licie do Pillera—od lat

kilku w materyay do nij przysposobiwszy si, mógbym
w do rycho po sobie nastpujcych zeszytach dostarczy.^'

Pónij wyrzek si dokonania dziea, które widocznie mia-

o by napisanm popularnie: ,,Byaby to pierwsza praca

tego rodzaju, a powszechnie teraz na ludy sowiaskie zwró-

cona uwaga zyskaaby jej moe odbyt w kraju i zagranic.^'

Zamiast rozrywa uwag w róne strony, wola nasz

historyk trzymajc si ziemi ojczystój, kreli jej dalsze

dzieje—a owocem tego kierunku byo nastpujce wkrótce

po Chrobrym: Pierwsze odrodzenia st Folski.

Szczliwy instynkt uczonego i artysty sprowadzi go

z niestosownej dla drogi dziennikarskij, na którj byby

si niewtpliwie wyróni zaszczytnie od innych, nie bez

ujmy jednak dla prac naukowych. Dwukrotnie za w krót-

kich odstpach grozio mu podobne niebezpieczestwo

—

prawda, e zawsze w dobrom towarzystwie. Bezporednio

po ogoszeniu konstytucyi marcowj razem z Bielowskim
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i Polem, zaoy dziennik polityczny, wydawany pod odpo-

wiedzialn redakcy, Leona Koreckiego; usunwszy si je-

dnak niezwocznie od wspóudziau w tm pimie, obj,
jakemy widzieli, redakcy Dziennika mód^ którego wydaw-

c by Dobrzaski. Ale nie by-to czowiek, z którymby

Szajnocha móg by zostawa w duszych stosunkach. Z go-

rycz mówi o nim w licie do matki: ,,Na zaspokojenie

posyam Mamie Augusta (brata)... Chgtniebym i ja przy-

jecha, ale po prostu musz§ sobie szuka chleba nowego,

juto w zawodzie nauczycielstwa publicznego, które mimo

wszelkich zaj, jak wprzódy stój otworem, juto gdziein-

dziej, do czego zawsze osobistej obecnoci potrzeba. Gdy
nie wypadki polityczne, ale brudny charakter, korzystaj-

cy z owych wypadków, osadzi mnie najniespodzianiej na

koszu. Wybrawszy, jak zwykle, prenumerat naprzód do

koca roku-, a wybrawszy j za pismo pod moj redakcy,

przeto niejako na moje imi, pochwyci szanowny obywatel

sposobno tymczasowego zawieszenia pism czasowych, aby

wcale ju do koca roku nie wydawa".

Jeszcze równie r. 1848, stan plan wydavvania' inne-

go dziennika z poetycznym tytuem: Krzy a miecz. Mieli

go redagowa: Szajnocha, Ujejski i Karol Baliski, zwiza-

ni wówczas wzem prawdziwego braterstwa. Wkrótce wy-

padki udaremniy przedsiwzicie, a zamiast pisma, w nocy

po bombardowaniu powsta jednym tchem na papier rzuco-

ny wiersz Ujejskiego z tyme samym napisem, wydrukowa-

ny póniej na czele/dziennika, który trzeci z tój spóki,

Baliski, w roku nastpnym zaoy w Poznaniu.

Wj mienieni wyej pisarze stanowili w tój porze zwy-

ke towarzystwo Karola, w którego skad wchodzi nadto

przez pewien czas Zygmunt Kaczkowski. Mieszka wówczas

Szajnocha przy ulicy Kopernika pod numerem 11, w ma-

ym domku naprzeciw Wydziau Krajowego, a obok ogrodu

Potockiego, w oficynie na pierwszem pitrze. Pracowa jak

zwykle, ogromnie— po skromnym objedzie dla wypoczynku

czytywa Walter-Scotta w oryginale—gdy znuony cigem
siedzeniem uczuwa potrzeb ruchu i przechadzki, wycho-

dzi zwykle w jakie odludne i samotne miejsca—najchtnij

zda^-na^Wysoki Zamek lub na yczakowski cmtarz.
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Dla przekonania si, kiedy najlepij pracowa, robi

cigle próby i dowiadczenia, dzie w noc a noc na dzie

zamieniajc; najczciej jednak kad si spa wczesnym

wieczorem a wstawa niedugo po pónocy, aby pracowa

twórczo, jak mawia, z myl wie, z siami pokrzepione

-

mi kilkugodzinnym wypoczynkiem. Argumentami temi i wa-
snym przykadem, zachci do podobuego trybu ycia zna-

komitego ekonomist, Józefa Supiskiego, dzi równi dot-

knitego lepot. Przekonali si niestety po niewczasie, e
oczy wieo ze snu wypoczte, wystawione odrazu na ra-
cy blask sztucznego wiata, sabn bardzo szybko. Ale na

ulicy Kopernika wypado si koniecznie urzdzi w ten spo-

sób, aby w cigu pracy nie doznawa przeszkody ze strony

zamieszkaego na dole szewca; przez szczupy bowiem sufit

dochodzi jak najwyraniej przykry dla uszu odgos mot-
ka. Rozlega si on tak dononie, e i usn przy nim byo
trudno, i dopiero recytowanie z pamici tabliczki mnoenia,

sprowadzao wrecie bogi sen na znuone powieki biedne-

go historyka.

Nienawidzc wszelki) konwencyonalnoci, nie znajdo-

wa bynajmniej upodobania w rubasznych nawyczkach ,,nie-

enowanych'^ którycli póniej napitnowa tak energicznie.

Wiedzc dobrze, i przesada w formach prowadzi do mie-

sznoci, pojmowa równie zwaszcza w dojrzalszym wieku,

e zupeny brak form wiedzie na odwrót do zdziczenia.

„Jak pikno plastyczna—mówi—pewnych ksztatów, mu-

zyka skali chromatycznej, poezya wierszowa zewntrznej

miary sylab, tak i ycie towarzyskie pewnej zewntrznj

miary, skali, ksztatnoci—form potrzebuje.'^

Wraliwy na wszelk pikno, lubi bardzo muzyk,

szczególnij Chopina. Gdy mu gra czyja przypada do gu-

stu, zwyk by zasoniwszy oczy doni, sucha z gbo-
kiem zajciem. Z natury powany, zamiowany w yciu

saraotnem, do wesooci nie pochopny, nie stroni jednak

ju teraz od ludzi, jak mniemano, ale nie lubi towarzystw

konwencyonalnych. O ile wród bliszych przyjació, ogrza-

ny ciepem serc yczliwych, sam si oywia i nabiera na-

wet humoru, o tyle znów w towarzystwie obcem lub zoo-
nem z dalszych znajomych, nie przestawa by chodnym,
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niemal surowym. Ztd-to, podczas gdy pierwsi mieni go

(przed utrat wzroku) wesoym, swobodnym i artobliwym,

drudzy widz cig chmura na jego czole, milczenie na

ustach. Jeden z ostatnich, Leszek Borkowski, pisze w swj
notatce: ,,Szajnocha by zwykle powany i surowy, zag-
biony sam w sobie i nie atwo sie wynurzajcy. Umiech
bywa rzadkim gociem na bladj twarzy i ledwobym nie

rzek, i sprawia przykre wraenie. artów sucha cho-

dno i bez zajcia. Raz tylko syszaem go artujcego i to

jeszcze z waciw mu pospnoci. Le.... nakaniajc go

do wspópracownictwa w pimie peryodycznm, które miao
wychodzi pod redakcy, jeli si nie myl, Elanowskiego,

rozwija dno i charakter, jakie pismu temu nada za-

mierzano. Szajnocha sucha tych wywodów w gbokiem
milczeniu, ale sn utkwiy w jego duszy, bo chocia roz-

mowa przesza na inny przedmiot, skoromy zostali sami,

odezwa si do mnie, jakby od niechcenia, jakby wypowia>

da dalszy cig swoich myli: — „chc podobno pisma dla

dewotek...''

Milczenie zachowane wobec pana L., naley do rysów

charakterystycznych u Szajnochy. Weredyk, nie ogldajcy

si na adne wzgldy, przekonawszy si jednak z czasem,

e moralizatorstwo nie przynosi podanych owoców, jego

za samego nie potrzebnie drani i drogi czas mu zabiera,

unika starannie wszelkich sporów i dyskussyi, tak czstych

w owj epoce, a niemiych sobie rzeczy sucha zimno i mil-

czc uporczywie. Niektórzy z interesowanych, w myl a-

ciskij maksymy: qui tacet^ consentire videtui\ powoywali

si póniej na powag historyka, przeciw czemu wtedy pro-

testowa uroczycie. W podobnem pooeniu znalaz si

wobec jednego z gonych pisarzy, który jego zdaniem po-

peniwszy „szalony wybryk" w dobrój wierze, utrzymywa,

e Szajnocha podziela jego zdanie. Oburzony tem histo-

ryk napisa do redaktora pisma, gdzie si drukowa arty-

ku, ,,groc publicznóm owiadczeniem, jeli nie zaprzesta-

n tych plotek", rzecz za ca opisa w licie do Siemie-

skiego. Nie chcc odwiea przykrego zatargu, z pisma

tego podajemy tylko wyjtki, imi gównej osoby zastpu-

jc znakiem: „Targany zewszd X, widzi si w pooeniu
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owego pastwa, co to w kopotach w okoo szuka aliantów,

i nie mogc znale adnego, wmawia w pierwszego lepsze-

go chtk ku temu. Mia biedak rozgada o mnie, e po-

cLwalam jego artyku, poniewa sucliaem go spokojnie,

gdy mi nadmienia o nim ogólnie przed napisaniem. Lecz

od lat kilku nie jest ju X. tym czowiekiem, któremuby

mona wybi z gowy cokolwiek... W wielkim rozumieniu

o sobie, nie pojmuje, nie sucha, nie ceni nic innego prócz

swego „Ja'^ Naprónoby tedy stara mu si ktokolwiek

wybi co z myli — i ja tó nie zachcajc do rzeczy, nie

chciaem sprzeczki napróno. Ztd przecie nie mam wca-

le ochoty nalee do chrzestnych ojców dzieciciu, o któ-

rm któ zreszt móg si spodziewa, i si takim dziwo-

lgiem urodzi?"

Milczc, gdy nie móg potakiwa a nie mia nadziei

przekona, skada tylko Szajnocha dowód wikszj ni za

modszych lat pobaliwoci i wzgldnoci dla ludzi, a ju
w r. 1852, skary si na nieenowamjch, co ,,kade unikni-
cie powodu do niepotrzebnego sporu, do przykrej dysputy,

koczcej si zwykle na wzajemnm przeciw sobie rozdra-

nieniu, uwaaj za obud../' Nie chcc sobie zraa ni-

kogo, szed zwykle ulic szybko ze spuszczon gow, nie

poznawa bowiem znajomych czci dla sabego wzroku,

czci t, e nawet wtedy zadumany, mylc o swych pra-

cach, nie; zwraca uwagi na to, co si wokó dziao.

Wspomniawszy powyój o humorze i dowcipie czo-

wieka, którego gówny rys charakteru stanowia powaga
zarówno w pismach, jak w yciu, winnimy to zdanie po-

prze dowodami. Uczyni to za nas pónij mnogie jeszcze

wyjtki z listów; tu za przytoczymy tylko próbk jego hu-

moru, w wierszu napisanym okoo r. 1853, do pani W.,

a wymagajcym pewnego wyjanienia. Szajnocha bywa
w owj epoce u pastwa W. codziennym gociem, ale mo-
dj|a uprzejmj gospodyni sprawiao to niewymowny ko-
pot, e;, znakomity historyk, którego schorzae ju wówczas

ciao znosio tylko niektóre pokarmy, nie chcia w jj do-

mu nic jada, wymawiajc si zawsze obaw o zdrowie.

Ale e wedle francuzkiego przysowia, czego kobita chce,

tego Bóg chce, wic i pani W. udao si wynale co, co
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odtd szanowny przyjaciel zajada z wielkim apetytem. Do-

wiedziawszy si§, e czuje szczególn sabo do powide,

przyrzdzia mu je tak po mistrzowsku, e uszczliwiony

go nie móg si odje przysmaku. To te gdy pani W.
poprosia go razu pewnego o odczytanie którego z utworów

poetyckici, Szajnocha lubo odmawiajcy zwykle podobnym

zaprosinom, przepisa dla nij kilka swyci poezyi pod skro-

mnym tytuem: Próbki szpargaów^ a jako dedykacy do-

czy pen dowcipu od do ulubionych powide i tj oso-

by, która niemi raczya poet. Przytaczamy cay ów wiersz,

dodajc tylko, e „Muz tonów'^ nazywa autor pani W.
za jej artystyczn gr na fortepianie, którj sucha zwykle

z wielkiem upodobaniem, wsunwszy si czasem niepostrze-

ony do pokoju, gdy moda gospodyni mniemaa, e nikt

prócz domowych nie jest obecnym:

Có z interesu nie uczyni czowiek!

Od piersi matki do zawarcia powiek

Rzdzi nim chciwo. Jeden-godny zota,

Drugim—serc piknych podliwo miota,

Trzeci—prónoci akomy wiecide

—

U mnie nad wszystko—yeczka powide!

Powide polskich smaku tajemniczy!

Cudna harmonio kwasu i sodyczy!

Niech inni wielbi, jakie chc raelodye—

Kto sobie wonnych powideek podje,

Temu zamao piew eolskich dzwonów

—

Ten nawet Twojej—mia Muzo Tonów!

—

Serca i suchy czarujcej rki,

Powido-twórcze gównie ceni wdziki...

Za takich tedy przysmaków wspomnienia—

Za bogie—pozwól!—o przyszych rojenia

—

Gdy Ci szpargaów chtka zdja pusta—
(Dziwne bywaj na tym wiecie gusta!)

Wycigam chtnie szpargay z zaktów
Niech pod retort su zamiast lontów

—

Jak Ikar w socu pragn spali skrzyda,

Tak ja rad spon w ogniu na—powida!

Sdz, e nic tak nie maluje usposobienia Szajnochy^

i nie dopenia skrelonj wyj charakterystyki, jak sowa,

pisane w kilka lat pónij przez bystrego obserwatora, Wa-
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lerego oziskiego w licie do rodziców: ,,Karol to dziwny

czowiek. Przy najszlachetniejszym charakterze i najlepszem

sercu, jest w niektórych znowu drobnostkach tak dziwny, e
nieraz poj tego nie mona. Trzeba si oswoi pierwej

z pozorn jego oziboci. Nie jest on cigle jednaki;

owszem, czasami bywa nadmiar oiywionum i tak serdecznym^

te i od najlepszego rodzonego brata wikszej przyjani wy-

maga hym nie móg. S znowu chwile, gdzie zamyka si
w tak jednosowno i lodowat ozibo, i mimowolnie

czu si trzeba zraonym..."



IX.

Zaprzestawszy redaktorstwa, wypado znów powróci

do nauczycielskich zaj. Byy one zawsze dla Szajnochy

uciliwe, ale obecnie przykro zawodu sodzi serdeczny

stosunek, zawizany z domem, w którym przez duszy
czas udziela lekcyi. Wze szczerej przyjani poczy go

wkrótce z p. Józefem Jakubowiczem, ojczymem dwóch jego

uczniów: . p. Antoniego Jabonowskiego, póniejszego pre-

zesa towarzystwa agronomicznego i hr. Wadysawa Kali-

nowskiego. Pastwo Jakubowiczowie nie uwaali modego

historyka za nauczyciela, lecz za czonka rodziny, a jak

on nawzajem umia ceni doznawan od nich uprzejmo, wi-

da z nastpnego listu: „Natomiast donosz Mamie tylko,

i mi si dobrze dzieje, i jestem wesó i dobrój myli,

gdy w domu rodzinnym nie mógbym przyjemniejszego

obiecywa sobie pobytu nad ten, jaki mi si teraz niespo-

dzianie na kilka miesicy lub duj, w przyjacielskim do-

mu pp. Jakubowiczów otwiera. Wanie jutro mam si tam

zupenie przeprowadzi. Za dni dziesi wyjedaj gospo-

darstwo do kpiel a ja z modzie do Bakowiec, gdzie

jak w ostatnim licie wspomniaem, najprzyjemniejsze ocze-

kuje nas mieszkanie."

Na Szajnoch dziaay oywczo: serdeczno szano-

wnych gospodarstwa i jowialno pana Józefa, który do

dnia dzisiejszego zachowa humor i wesoo a niegdy tak

sypa dowcipami, e jeden z gonych pisarzy znajdujc si

w jego towarzystwie, z\\7k by notowa te lotne sówka

i okrasza niemi swoje powieci.

Wyjazdowi pastwa Jakubowiczów za granic (latem

Dziea Karola Szajnochy T. X, 21.
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r. 1849) zawdziczamy szczegóowe nowiny o ówczesnym

trybie ycia Szajnochy; zostawiony bowiem w domu jako

kierownik i opiekun swych uczniów, dla zaspokojenia ro-

dzicielskiej troskliwoci, w kilka dni przesya im obszerne

relacye, których czg szczciem ocalaa. Podajemy pierw-

sz z kolei (14 lipca) jako malujc wybornie rodzaj pe-

dagogicznej metody autora:

„Mój kochany Józefie, przyrzekem pisa do Krakowa,

wic dotrzymuj sowna. Lecz czyni to z boleci—z bole-

ci wprawdzie nie serca, lecz wszystkich czci ciaa, mia-

nowicie krzyów, goleni, kolan, etc etc.—tak srodze daa
mi si pierwsza próba ekwitacyi we znaki. Nie myl prze-

cie, abym spad z konia. Kilko-bo ju szecioletnie od-

wyknienie od sioda, i chtka wynagrodzenia sobie tój

przerw7 serdecznem przetrznieniem si, gdy nowu w strze-

mionach si znalazem—zomay, zgruchotay. skruszyy mi
do szcztu na cam ciele, e ledwie ruszy si mog. Zre-

szt, mamy si wszyscy dobrze—^jak najlepiej. Zajechalimy

we wtorek szczliwie, i mimo poegnawczego rozczulenia

si, wesoo o ^'2 do 11 do Bakowiec. Nazajutrz rano roz-

miecilimy si i urzdzili w ten sposób, e chopcy mie-

szkaj w pokoikach obok sali królewskiej, a ja w bocznym

po lewej stronie pokoju z abrazami. Sama sala królewska

suy nam za akademi, jadalni, salon recepcyjny etc.

Jestto nam wygodnie i przystojnie. A równie jak z miej-

scowoci, tak te staralimy si urzdzi przyzwoicie z cza-

sem. Wstajemy—za wspóln dobrowoln uchwa o 6-j

z rana, o 7 kawa. Potem maa hulanka po ogrodzie—okoo
samotrzasku, pod i na winiach i t. d. Póniej krótkie

przygotowanie do lekcyi—które potd niestety nie duj
jak 2-8 godzin trwa mog. Niebawem gdy si przyje-

mnoci wakacyjnych przebierze, spodziewamy si przedu-

y troch nauk. Po nauce okoo Ij znowu kilka susów

w ogrodzie, a przy obiedzie i po nim krótka, powaniejsza

rozmowa. Po poudniu ja z Wadziem palimy fajk po sta-

remu. Toko rysuje—czyta nam czasem co z Wójcickiego

wypisów literatury—gra ze mn w szachy—poczóm, okoo
4ej dopiero walna uciechn!—jazda konna! Przez pierwsze

dwa dni jedzili chopcy z Hirszlerem—wczoraj musiaem
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i chciaem ja towarzyszy im, Wyhasalimy si dowoli—

oczywicie bez naraenia siebie i koni, dotd i na przy-

szo. Ja i Wadzio nabawilimy si tylko bólu krzyów

—

Toko, trzymajcy si swojemi dugiemi nogami wymieni-

cie na huculskim koniku, nie czuje niczego prócz wyborne,

go apetytu przy podwieczorku i kolacyi—po którj jeszcze

chwil przegawdziwszy, przespacerowawszy si, lub w sza-

chy zagrawszy, idziemy spa okoo lOj. yjemy, wic jak

widzisz, wprawdzie nie bardzo pracowicie, lecz za to tm
przyjemniej, a nawet rozsdnie i nie bez poytku—gdy
staramy si, prócz cisej nauki lekcyjnej, uczy si i po-

wanie, nawet w poród zabawy. Przytm bawic sie przy-

jemnie, uczymy si y zgod i mioci, co zwaszcza mi-
dzy Tokiem. a mn z atwoci do skutku przychodzi. Po-

kochalimy si prawdziwie. Najlepszym tego dowodem, i
radby zawsze by zemn—zkdkolwiek przyjdzie, ilekro

w ogrodzie mnie obaczy, zaraz do mnie. Ja te bar-

dzo czsto, nie tyle z potrzeby dogldania go, ile z afektu

za nim chodz. Polubiem go tm wicej, i czego we Lwo-

wie nie dostrzegaem, ma yk do pustoty."

W podobny sposób schodziy Szajno sze nastpne ty-

godnie a schodziy bardzo mile, bo jak wyznaje, kady po-

byt na wsi, bywa dla niego prawdziw rozkosz. Jak za
czuym by na sielskie powaby, wida z nastpnego listu:

„yjemy, jak widzisz, po boemu—a w szczególnoci ja y-

j prawdziwie yciem rajskiem. Te stare, cieniste pachnce
lipy—to bezporednio za ogrodem dojrzewajce pole, które

ledwie jeszcze nie przyjemniejszy nad sam ogród nastrcza

widok—ta dolina z olszyn, zdaje mi si najpikniejsz

w wiecie okolic,"

O ile jako nauczyciel zwraca uwag na wyrabianie

charakteru w uczniach, pokazuje ten ustp: „W rozmowach

powaniejszych staram si osobliwie przej Toka hartem,

odwag—^jest bowiem niesychanie nerwowy, draliwy, l-

kliwy, czuostkowy. Nadzwyczajn sprawia mi przyjemno
widzie go z najgortsz chci biorcego si za pasy z t
swoj nerwowoci, zmuszajcego si najserdeczniej do

uwagi po miechu, do poskramiania niecierpliwoci i tym

podobnych mistrzowstw w roli ywota.'^
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Uywanie wieego powietrza, ycie pene ruchu i swo-

body, po nieustannym lczeniu przy stoliku, musiao zba-

wiennie wpyn na zdrowie i na humor Szajnochy. To te
l)isze w niewiele tygodni póniej, e jego „policzkom kresu

nie masz"—dalj za podaje tre zamierzonych a po naj-

wikszej czci pónij nie napisanych artykuów i nader

charakterystyczny szczegó z lat najmodszych: ,,Do nowych

wikszych prac zbywa w obecnej chwili, z powodu tak wa-

nych zaburze wiata (wojna w Wgrzech) na dostatecznj

spokojnoci umysu. Zreszt bez materyaów bibliotecznych

pod rk i majc ledwie kilka tygodni na jednm miejscu

bawi—mona chyba dorywcze fraszki smarowa. 1 owo

tedy bazgrz obrazki o Zygmuncie Augucie, o Lachu Go-

lickim, w którego przez Tatarów zamordowanego, krwi

hordyce sobie bro i szaty maczali, aby si jego sawn
odwag i bohaterskoci przej — o polskiej kancelaryi

Zamojskiego, w którój pod Byczyn nie mona byo znale
na prdce pióra i atramentu, tak e arcyksi Maxymi-

lian oów^kiem spisane warunki poddania si w niewol pod-

pisa musia— o mgle Wilanej, która—jak to Kopernik

w swojm, dla caej dzisiejszj filozofii naturalnj zasadni

-

czem dziele uskara si, planet Merkurego na polskiem

niebie zasania, a przeto pozbawiajc Polaków astrologi-

cznego wpywu tj gwiazdy, patronki kupiectwa i szacherki,

czyni ich tak niezdolnymi do handlu, rozrzutnikami zota

i krwi ofiernej i t. d. Rozmylajc nad takiemi rzeczami,

bawi si w Bakowcach—sami to przyzna musicie—przy-

najmniej równie dobrze, jak Pastwo tam na Badeskich

possach niemieckich. Mam si przytm wprawdzie czcij
zum jweinen^ ni zum lachen^ ale ju to moja niaka, sta-

ruszka Woniacka w Koniuszeckich oficynach z zielonemi

kaflowerai piecami, o cudnych na kadym kaflu malowi-

dach, pikniejszych bezsprzecznie od fresków Rafaelowych?

przepowiadaa, ocierajc mi oczy z paczu, e bd mia
ywot paksiwy, bo jak mawiaa, „bardzo mitkie mam
serce".

Po r. 1848, gdy bujnie rozronite dziennikarstwo

w skutek reakcyi zniko, naukowe i literackie siy Lwowa,

nie majc pola do popisu, a dne wymiany myli, groma-
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dziy si w prywatnych kókach, gdzie panowa niezwyky

ruch i ycie. Rozpoczte wówczas wieczorki literackie prze-

trway dugie lata, z biegiem czasu przeobraay si, od-

mienny przybieraji^c charakter; wówczas miay wybitnej,

i odrbn, fizyognomi. Nie byy to naukowe posiedzenia

z odcieniem sztywnój powagi i pedanteryi, od jakich czsto

nie wolne stowarzyszenia reprezentantów literatury i umie-

jtnoci. Nie prowadzono na nich uczonych a suchych dy-

sput, ale rozprawiano z gorczkowym nieraz zapaem, z y-
woci, i swobod modoci o tm, co wszystkich zajmowao,

co byo na porzdku dziennym w pimiennictwie, w nauce

i w yciu, a kade zebranie zaprawia dobry humor i nie-

kamana wesoo, cho czasy zbyt wesoemi nie byy. Je-

li do czego monaby porówna owe zgromadzenia, to do

dawnych zjazdów w Rzeczpospolitj, na których bra szla-

checka prawia wprawdzie o najywotniejszych sprawach

publicznych, ale przytem strzelaa facecyami i baraszko-

waa...

Niejakie wyobraenie o tych posiedzeniach da ustp

z listu Szajnochy do Kornela Ujejskiego—pisanego w porze

pobytu Liszta we Lwowie, 24 kwietnia roku 1847, ustp
wysoce zajmujcy a malujcy wiernie sytuacy: ,,Wreszcie

przychodzi mi nadmieni o najwaniejszej, jak sdz kwe-

sty!—o przyjciu Antigony. Wedug twego yczenia zoy-
em areopag literacki z czonków wczorajszego wieczoru

czwartkowego u Dzierzkowskiego, to jest samego Grubasa,

(Dzierzkowskiego) Wincentego (Pola) Bielowskiego vulgo

Troga Pompeja i Dobrzaskiego, czyli jak Wincenty go

zwie, Vice-Grabowskiego—w obecnoci niemo zasiadajcych,

a przynajmniej chyba tylko pozwolenie chwalenia majcych
awników: Przyckiego, Mo., i—jeli mi tak rzec wolno,

Z. Leszek (Borkowski) cierpicy, nie przyby. Wszake i bez

niego bya areopagujca Polonia do liczna, aby w areo-

pagu jednomylno chyba w tm etymologicznem znacze-

niu swojem si objawia, wedug którego ten wyraz nie jest

zdaniem wszystkich, lecz kadego jednego jednomylnoci

—

z których pojedynczych jednomylnoci razem babiloska

wiea zda si buduje. Ale nie przesadzajmy a referujmy

sumiennie i rzetelnie. Najprzód zgodzono si powszechnie
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W Dajpochwalniejszm uznaniu piknoci i wielkich pikno-

ci tumaczenia, do którj to wstpnj akcyi sdowój zo-

stali take przypuszczeni awnicy, ile e nie zabroniono im

w cigu wybornego odczytania pod sd poddanycli wierszy

przez Dzierzkowskiego, wielokrotnem „pikne! liczne!" po-

dziwu swego wynurza—podczas gdy sami sdziowie po-

wanie tylko gow niekiedy przyzwalajc, kiwali. Skoro

za po odczytaniu wezwaem ich do wyrzeczenia swego sta-

nowczego sdu, wszcza si zawzita dysputa o stosowno

lub niestosowno rymów w tumaczeniu greckich drama-

tów. W szczególnoci: Wincenty owiadczy, i ci ju
uprzednio zdanie swoje o niestosownoci rymów wyrazi,

a tumaczeniem tw^ojm o mylnoci tego zdania si nie prze-

kona. Bielowski przeciwnie by bezwarunkowo za rymami,

owiadczajc, i nie pojmuje dzi poezyi bez rymów. Dzierz-

kowski, czowiek praktyczny, jedna ten spór wnioskiem

dania od ciebie tego samego ustpu, przetumaczonego

nierymowo. Dobrzaski potpia i rymy i proz czy (chc

mówi) wiersz miarowy, pragnc aby rymy i nierymy wy-

rzuci, a natomiast wprowadzi assonancy, w chórach

jednake rymy zachowa, lecz nada wierszom wicej po-

wagi, co jego zdaniem, najlepiej duszemi osign mo-

na wierszami. Ja (jeli i mnie do sdziów liczy si

wolno) zgadzaem si po czci z Polem, to jest, nie

chciaem przyzwala na teory bezw^arunkowego wyklu-

czania rymów, ale uznawaem je w twoich chórach za

niestosownie uyte. Tu niepowoany M. ozwa si, go-

no zdanie Wincentego popierajc, a kompetency swoj do

tego udziau w sdzie zasadza na okolicznoci i ty z je-

go Sofokiesa sporny ustp tumaczy... Na moje powtórne

danie o rozwizanie waciwej kwestyi i zadecydowanie:

czy masz dalej tumaczy, czy nie? Wincenty cisn ra-

mionami—wszyscy inni—wraz ze mn byli za tumacze-

niem, przyczem tylko jeszcze wyszczególni naley: a) e
ci Bielowski przestrzedz kaza, aby ani dla rymów, ani

ogólnie w adnym razie nie uywa w tumaczeniu owych

nowomodnych poetycznych kwiatków i przenoni, jak n. p.

dztwieczych ust kwiecie^ mierci skrzydo i t. d. a stara

si raczej o jak najnaiurainiejsz prostot—równie jak
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i O to: b) e ja gosujc za dalszm tumaczeniem, czyni-

em to nie tyle dla mioci samego tumaczenia, ile ze

wzgldu pomylnych skutków, jakieby chlubne na kady
wypadek pasowanie si z tak trudnm zadaniem na twoj,

znacznie tern shartowa i spote si mogc, umysowo
wywaro. Na zakoczenie przytoczono niemieckie przyso-

wie folg meinem Rath und thue was da willst—co zgor-

szony tym niemieckim cytatem Przycki sprostowa odpo-

wiedni przypowieci z Rysiuskiego (w pierwszóm wydaniu

r. p. 1587 w Krakowie u Ungera in 4o str. 73 z dwoma
kartkami nieliczbowanemi, tytuem i dedykacy) Rad st
wszystkich, a miej swój rozum. Có tu doprawdy mdrsze-
go nad to powiedzie!"

W poniedziaek schodzono si zwykle u Leona Ko-

reckiego, potomka podobno kniaziów Koreckich, zmarego
w przeszym roku w Krakowie—we wtorek u adwokata

Tomasza Rajskiego, w czwartek u Bielowskiego, w sobot

u Supiskiego, Danie bywao naturalnie jak najskromniej-

sze, czasami nawet, jak si to zdarzao u Koreckieg(», za-

miast herbaty nasypano do czajnika tytoniu, z czego uro-

sa najzabawniejsza scena, bo jowialny Jakubowicz sposzy

cae towarzystwo, krzyknjwszy, e ten czarny, obrzydliwy

napój, to nie herbata, ale trucizna! Wszyscy te nagle

dziki bujnej imaginacyi uczuli gwatowane bole w odku,
a powany Bielowski ulk si na seryo o swoje ycie...

Szajnocha, rozweselony ogólnym nastrojem towarzy-

stwa, czasami rej wodzi w tern gronie, czasem jednak sie-

dzia w kcie zadumany i milczcy.

Raz zachowujcego si tak biernie zagadn Bielowski,

czemu milczy, majc tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia.

— Bo ukadam w myli artyku kierujcy w kwestyi,

któr roztrzsacie—odpar z waciw sobie szczeroci Szaj-

nocha. Byo to ju w r. 1852, gdy redagowa Dziennik li-

teracki. Podnosi on wówczas niejednokrotnie kwestye, po-

ruszane na wieczorkach, obrabiajc rzecz samodzielnie, nie-

raz dochodzc do wprost przeciw^nych wyników, anieli

wieczorkowi towarzysze, podczas gdy Dobrzaski bra zwy-

kle ywcem, co sysza.

Rok 1849 przeszed Szajnosze z dala od wspóudziau
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W pismach czasowych, na gorliwj opiece nad uczniami

i na pracy przygotowawczej do dalszych dzie, przedsibra-

nych z tym wikszym zapaem, e pierwsze szy wanie
pod pras. Do redaktorstwa czu si na razie tak dalece

zniechconym, e zaproszony przez Wilda, aby kierowa pi-

smem, które on chcia wydawa, odmówi stanowczo. Zna-

laz si natomiast inny ochotnik w osobie p. Widmana.

Z pocztkiem r. 1850 zacz tedy wychodcie Tygodnik

lwowski. Rozpoczyna go niesmaczny artyku z pretensy.

do humoru {Rok 1849 w jasekach)^ nastpne numera nie

rokoway pismu powodzenia. To t Szajnocha nie chcia

z razu nalee do wspópracowników i tylko z przyjani

dla wydawcy da kilka artykuów, jak: Opanowanie Rusi

Czerwonej przez Kazimierza W. Sw, Kolumban—O bohater-

stwie Folaków za granic—Dzisiejsza poezija polska^ gdzie

wystpuje energicznie przeciw „apokaliptycznemu wieszcz-

biarstwu", przeciw „proroczemu rozpasaniu dzisiejszjpoezyi."

W Tygodniku (w numerze 14) zoy Szajnocha wyraz

swj czci dla Lelewela—w Tygodniku wespó z panem Jó-

zefem Jakubowiczem (J. J.) wystpi przeciw zakadowi

nar. im. Ossoliskich, czem cign na siebie niegodziwy

paszkwil ze strony zastpcy dyrektora, Jana Szlachtowskie-

go, gruntownego uczonego, lecz jak si pónij okaza

miao, nieszczególnego czowieka.

Czynny wspóudzia gonego ju i wysoce cenionego

pisarza, nie ocali pisma; nie docignwszy do roku, umaro

biedne z wycieczenia. Za najlepszy dowód, jak wielkiej

wzitoci i wysokiego powaania zaywa wówczas Szajno-

cha w naukowym wiecie, posuy moe fakt, e w r. 1850

podawano go jako kandydata na katedr historyi powsze-

chnej w uniwersytecie krakowskim wraz z Ropelewskim

z Parya i Kulawskim, profesorem gimnazyalnym z Kra-

kowa. „Nie dosta aden z nich tj posady,—s sowa Bar-

toszewicza—dla tego, e rzd austryacki pragn wynagro-

dzi pana Antoniego Walewskiego 1)."

(1) Wiadomo t zawdziczamy Bartoszewiczowi; zkd jej za-

czerpn, nie wiemy.
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W tyme roku przystpi Szajnocha na dobre do pra-

cy nad Ja^z^/^/^ i Jo-giall^u lubo i wczenij bada ju t epo-

k, co wida z czsto powtarzanych sów, e znakomite to

dzieo kosztowao go dwanacie lat pracy. W kilka lat

póniej sam w licie do Wilda podaje bliszij, dat, mówic:
„W Lubieniu w r. 1850, a wic nie bardzo dawno rozpo-

czynaem studya do Jadwigi.''- Pozorne te sprzecznoci

mona pogodzi w ten sposób, e waciwe studya przygo-

towawcze rozpocz znacznie wczenij, o czem przwalaj

sdzi okruchy z bada nad wiekiem XIV, np. napisany

w r. 1845 Wiek Kazimierza W.—prac za nad samom dzie-

em, w r. 1850.

W nastpnym roku ksztatowa ju owoce swych po-

szukiwa w obrazy, jak to wida z piknego listu jego do

Ujejskiego (14 maja), gdzie obok wiernego odbicie ówcze-

snego usposobienia autora, znajdujemy przeliczny obrazek

Zygmunta Luksemburskiego, tak ywo, tak dosadnie, a za-

razem tak prawdziwie odmalowanego w Jadwidze i Jagielle.

„Kochany Kornelu! Roku paskiego 1417, dnia 12

lipca, na soborze w I^^onstancyum, stali przed cesarzem Zy-

gmuntem, jako sdzi polubownym, z jednj strony posowie

polscy, z drugiej Krzyacy. Cesarz Zygmunt, w oczach

wspóczesnych wiadków istny Don Kiszot, rós w niebo pa-

wi pych z poruczonej sobie roli Jowisza, rozstrzygajcego

na scenie wiata z prawdziwie teatralnym patosem spory

narodów. Aby tem zupeni ejszej uy rozkoszy, zagai spra-

w pytaniem: czy strony sporne uznaj zwierzchnictwo wi-
tego pastwa rzymskiego i zwróci si po odpowied naj-

przód do posów polskich. Ale ci, rubaszni prostacy, wy-

patrzyli si z najnieceremonjalniejszym podziwem na cesa-

rza, i ciskajc zimno ramionami odrzekli:

— Bro Boe! Nasi królowie byli zawsze wolni i nie-

zawili panowie, a cesarz dla nas—ssiadem, jak kady
inny ssiad.

— Kiedy tak, to dobrze—odezwa si z niespodziewa-

n agodnoci imperator, bo pretensyonalnoci jego równa
si tylko jego brak odwagi, jego spazmatyczna lkliwo,

dla którj o sto kroków kad gron niine, gron odpo-

wied omija. Poczm obróci si do Krzyaków i zapyta:
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— A w>? To o was sycha, ecie wierutni oszu-

ci, i stojc przed papieem, uznajecie si wasalami cesa-

rza, a przed cesarzem, papiea—có wy na moje sowa?
— My, wielki mocarzu?! pocz mówca krzyacki z od-

powiedni, teatralnoci cesarza emfaz komedyanck — my
i papiea i cesarza rzymskiego i wszelkie od Boga ustano-

wione na ziemi wadze szanujemy i cenimy i wszystkich

sie chtnie hodownikami uznajemy, oprócz króla Wady-
sawa polskiego...

Cesarz ody. Zwinite po odpowiedzi Polaków koo
ogonu pawiego, znów si w caym przepychu roztoczyo

i poyskiwao. Poda uszczliwiony rk Krzyakom do

pocaowania, mówic z min ojca teatralnego:

— Oto mdra i luba i wita odpowied! Das war

eine Kluge und Hebe und heilige Antwort! Sie wird euch

mehr frummen^ ais wenn ihr einen mdchtign Sieg gewonnen

hdUet!"' Owó sam cesarz Zygmunt—aby ju raz przej do

applikacyi tej niespodziewanie nazbyt du giej alluzyi kroni-

karskiej — sam Zygmunt, nie by tak uszczliwiony odpo-

wiedzi krzyack, jak ja twoj ostatni odpowiedzi. Ko-

chasz mi bogdaj maym palcem twojego serca— napisae

obszerny poemat—i nie wyjedasz nigdzie z Pawowa. To
to jak Bóg miy, mdra i luba i witobliwa odpowied!

I wicj ci w moich oczach pomoe, ni gdyby o 1000

korcy owsa wicej mia do sprzedania. A bdc, wedug
Szyllerowskiego: Die WeltgeschichU ist das Weltgericht—
jako niby-historyk najwikszym sdzi wiata, który dobre

nagradza a ze karze, chc te twoj cnot sprawiedliwie

nagrodzi i oznajmiam ci: e dnia 7 czerwca rano, w sobo-

t przed Zielonemi witkami, o wschodzie soca powia-

dam: Od tej chwili, przez siedm nastpnych soc, jestem

Kornela. „Kochanku pierwszych dni, znów jestem twoim!"

I jeli w tej chwili zjawi si przedemn jaki zesany z Pa-

wowa orze wierzchowy w. Jana — albo pomienisty ry-

dwan Eljaszów, a choby nawet prosta szlachecka bryczka

—

to — majc dziki Bogu to, czego anioowie nie maj, to

jest: si o czem, kiedy kto prosi siedzie—siadam i jad,

pdz, lec jak nowy Farys do Pawowa!... Spytasz moe,
zkd ten kochajcy i farysowy humor w moim licie?
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Na to, sdz, byoby do odpowiedzie: Pisz do Ciebie—

wic jestem liochajcy i wesó. Ale nienawidz obudy,

udawania, i wyznam Ci szczerze, i powysza przyczyna

jest tylko jedn z kilku, jedn, z trzech, które dopiero

w cisem z sob zespoleniu tak dziwaczny skutek wywary.

Otó drug przyczyn jest, e jestem bakaarzem, który

wyjeda na wakacye!! Wy co nie jestecie, co nigdy nie

bylicie niczem wicej, jak tylko nic nieuczcymi si stu-

dentami, wy nie wiecie, co to wakacye—co to by baaka-

rzem, majcym przed sob kilka tygodni w^akacyi! Jaka to

wtedy pogoda w jego umyle, jaka dobro i mio w ser-

cu! W tern zielono-witkowem rozwonieniu uczucia pytam

nieraz aonie Boga, czemu te wszystkich ludzi bakaa-

rzami nie zrobi, aby im da uczu sodycz tego bakaar-

skiego jubileuszu — wakacyi? czemu caej ludzkoci nie po-

dzieli na bakaarzy i aków— i nie spuci bogdaj na krót-

ki czas, na cay wiat razem wakacyi! I niewtpliw rze"

cz—przynajmniej dla kadego wakacyujcego bakaarza, e
spodziewana powszechnie pora szczcia rodu ludzkiego zi-

ci si kiedy tylko po wzmiankowanym podziel narodów

na narody bakaarzów i aków, w ksztacie powszechnych,

nieskoczonych wakacyi... Wic druga przyczyna wesoo-

ci. Trzeci mój bracie, jest cigy, od dwóch tygodni nie-

ustajcy miech, w jaki mnie wprawiy pocieszne sowa
twego listu o chtce osicia w Pawowie jak Karpiski—na

puszczy! Na puszczy — majc wie i mod on!! Wie,
w której po 800 korcy owsa bywa na sprzeda — i on,
która ustawicznie papiloty na cygara ci zwija! O Kordjanie

ju wcale przepomniaem,.. ^ Wiesz, wyborny Kornelu! Na
to mog tylko nasze dawne kawalerskie: Jaki ty mieszny!

—

powtórzy... Wic powtarzam to sobie od dwóch tygodni,

i od dwóch tygodni od miechu i wesooci nie odchodz.

I chyba myl o biedaczysku Karolu B.(aliskim), któryby

nam tak miym do trójki by przybyszem, gotowa jest wy-

bi mnie i tobie z gowy miech i wesoo. Otrzymaem
wczoraj wiey list od niego. Wypdzaj ich wszystkich

z Prus. Karol musia ju rozsta si z bratem i z kta
w kt po nad granic si tua. Wspomina cigle rozmai-

cie o tobie. Mnie tu w nierozwanej chwili przez myl
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strzelio, czyby go tu jakim ludzkim sposobem cign nie

mona. Lecz pono nadaremnie. Mówic o rónych niepo-

dobiestwach, wpadniemy te w rozmowie z tob i na to.

A twój poemat jeste w istocie realnoci? ciaem? praw-

dziwym manuskryptem? Jeli to gruby zwierz, to ci po-

wiem, em go si spodziewa, lecz nie tak prdko. Z wami

poetami -krytykami -nieukami, ma si rzecz dziwnie. Jak

uczucie, natchnienie, bro wasza, porozrywanemi, fragmen-

tarycznemi zygzakami byskawic, bez widomego cigu i a-

du strzela, tak te i wy po jednm pomienistem, byska-

wiczuem rozwarciu niebios, gotowi jestecie zamilkn, za-

mi si na czas dugi— i straci sami nadziej nowego za-

bynicia i da wiatu zapomnie o sobie i rozgniewa

przeciwko sobie ludzi rozumu, ludzi myli—a wara panie

lekceway mi myl! i to te ogie! otó rozgniewa na sie-

bie, i na pozór nie widz w was cigego ruchu, nieprzer-

wanego pasma postpu, i musz niekiedy zwtpi o was.

A chmura tymczasem wyrobia w sobie, w ciszy, w spo-

czynku sennym, nowy zapas ognia i wiata i ni ztd ni

zowd znów zagrzmiao—bysno. Ztd nie ma dla was wido-

mych ladów^ przeobraania si, drogoskazów przebywanj

przez was szkoy, nauki, nie ma prób. Kadego razu roz-

sauiacie si zupeni ju, cakowici, gotowi—byle jeno ka-

dego razu w nowej sukni—byle owa senna, tajemna spra-

wa wewntrznego przeobraenia si w zupenoci dokonaa

si. Nic nie stracone, choby ona przeto duj si prze-

cign^'a. Otó jeli to nowy zwierz, mylaem e nie tak

rycho z piersi wyskoczy. Jeli nie nowy, policzym go do

dawnych—a bedziem czeka nowego. Jestem prawdziwie

ciekaw''.

Jak jednak podrzdn rol odgrywaa sama dostojna

para królewska, Jagieo i Jadwiga, w pierwotnym pomy-

le „historyi dwóch wieków Jagielloskich", wida z listu

Szajnochy, pisanego do epkowskiego 7 sierpnia roku 1850,

gdzie równie wystpuj na jani ówczesne zapatrywania

i ujmujca skromno Szajnochy. Uznawa on sn z cza-

sem coraz wicj prawdziw^o wypowiedzianej pónij wa-
snej zasady, e „najlepiej cienia o ile monoci ramy

a potem dawa w nich jak najwicj obrazu".
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,,Dzikuj ci—pisze—szanowny Kolego, najserdecznij

za Twoj literack odezw. Gos Twój spotka si zupe-

nie z moj myl. Zgadzajc si w ogólnoci z podobnem

jak Twoje zapatrywaniem si na dzieje nasze, zgadzam si
w szczególnoci najcislj z Twojem pojmowaniem postaci

Zebrzydowskiego. Co wicój—dotknem ju nawet tej po-

szczególnej kwestyi, prawie sowami Twego wasnego listu,

z przytoczeniem tego samego cytatu z „Pamitników do

pan. Zygmunt. III.", który i ty przytaczasz—w przedmowie

do ogoszonej niedawno pracy dramatycznej, Jerzy Lubomir-

ski. al mi, e nie majc tu na wsi adnego egzemplarza

tj pracy, nie mog ci jój, juto dla naocznego prze\Niad-

czenia si o tern, ju to w przyjazny upominek naszej tak

ciekawym dowodem najcilejszej zgodnoci zda zagajonój

znajomoci, natychmiast przesa. Moe jednak spotkasz

si z ni kiedy w Krakowie i znajdziesz w jój krótki ój

wzmiance o Zebrzydowskim, zaród sw^ej wasnej myli. Tylko

e ja na kilku pobienych wyrazach poprzesta musiaem, a Ty
myl sw^oj szerzej rozwijasz. W tóm szczegóowem wyu-
szczeniu przedmiotu odkrye mi istotnie now w nim stro-

n, na któr dotd nie zwróciem uwagi—to jest pokutnicz

stron Zebrzydowskiego. Ona to dopiero uzupenia w samej rze-

czy cay tragiczny zawódjnaszego wojewody.W tej dwustronnej

caoci swojej jest to zaprawd nadzwyczajnie ciekawy zawód

—

nadzwyczajnie powabny do przedstawienia przedmiot. Z tem

wszystkiem—mimo mojego wasnego uznania jego piknoci,

mimo Twego odsonienia mi nowych jego stron i powa-

bów—nie mog, szanowny przyjacielu, zaj si w tj chwili

skreleniem historyi Zebrzydowskiego. Zaczem ju bo-

wiem inn prac, która mnie zanadto blisko obchodzi, i za-

nadto dugo zajmuje, abym si teraz od niej odrywa. Jestto

potoczne opowiadanie historyi dwóch wieków jagielloskich.

Nie potrzebuj ci nadmienia, jak wan byaby praca tego

rodzaju, naleycie wykonana. Staram si te odpowie-

dzie jej godnij, ni to z mojemi dotychczasowemi pra-

cami si stao. Wszake znaczna masa materyaów, o ile

z jednj strony wicej kolorów przedmiotowi nada pozwa-

la, o tyle z drugiej spieszny postp hamuje. Zaledwie vv na-

stpnym roku bd w stanie ogosi cz tego opowiada-
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nia: panowanie Wadysawa Jngiey i Warneczyka. Mam
zamiar podzieli ca prac na trzy czci, z któryci dwie

dalsze zawierayby czasy Kamierza Jagelloczyka i jego

dwóch starszych synów— i wrecie czasy Zygmuntowskie.

Dopiero pónij radbym skreli jeszcze dwa historyczne

obrazy to jest wanie history Zebrzydowskiego i obraz

wojen kozackich. Ale daleko do tego. Przeto^ szanowny

przyjacielu, przyjm wezwanie za wezwanie i przystp sam
do pracy, do którj mnie zachcasz. Zapewne nie mówisz

seryo, wymawiajc si brakiem zdolnoci. W takim razie

byoby powoywanie mnie do tj pracy—mimowolnym z twj
strony artem. Kilk swemi pracami, z których naprzy-

kad Ogoszenie tajnych listów Zygmuntowskich wicój ni
artystyczn, popularn, bo cile naukow, ródow ma war-

to—pooye wiksz zasug, ni ja wszelkiemi memi

pismami — które chyba swoj intency zaleca si mog.
Chciej ty, szanowny bracie, m.ie t intency, a niewtpli-

w rzecz—kto wemie gór. Ale dajmy pokój tej wzaje-

mnej skromnoci, temu wzajemnemu przyznawaniu sobie

zasug, które \v obec cicych na nas wszystkich obowiz-
ków, a zapewne i wobec chci na przyszo, s jeszcze a-
dne. Da Bóg, bdziem mogli na staro istotniejszemi

wzajemnie si pochwali. Tymczasem daj nam Boe jak

najwiksz swobod i atwo materyaln w dokonywaniu

obowizku a pokrzepiajmy si wzajemnie przyjaznem so-

wem. ."



X.

w roku 1850 spotka si Szajnocha w Tarnopolu

z Kamierzem hr. Dzieduszyckim. Znali si z sob ju
dawniej; p. Dzieduszycki bowiem, czowiek inteliigentny,

czynny i ruciliwy,y w cisych stosunkach przyjani z wy-

bitniejszemi osobistociami ówczesnemi, jak Augusteui Bie-

lowskim, Hugonem Wiszniewskim, Leonem Biliskim, z któ-

rym go czya jedno w politycznych dnociach. Bya
to wedle zapewnienia jednego z wspóczeników, konfrater-

nia, oparta nie na szumno brzmicych przyrzeczeniach, da-

leko sigajcych zobowizaniach—ale na gboko odczutej

potrzebie zgodnego zdania do jednego celu, wzajemnego

wspierania si rodkami, jakie kady posiada.

Szajnocha potrzebowa spokojnego na pewien czas k-
ta, gdzieby bez troski o chleb powszedni móg zasi do

naukowej pracy, do swoich studyów nad Jagiellosk epo-

k; dla tego te owo schronienie nie mogo by zbyt od-

dalonem od róda materyaów, z których czerpa obficie:

od Lwowa i Zakadu Ossoliskich. Syszc o tern p. Dzie-

duszycki, ofiarowa mu gocinnie i ochoczo swój dom, ale

Szajnocha nie przyj propozycyi w tj formie, owiadcza-

jc, e „nie chce by pieczeniarzem", gotów jednak za mier-

nem wynagrodzeniem podj si udzielania jego synom lek-

cyi historyi i jzyków.

W Niesuchov/ie znalaz nasz uczony to, czego pra-

gn: ycie spokojne, niemal klasztorne, zdaa od gwaru

ludzkiego, w chwili wolnój mi i swobodn pogadank,

a gdy chcia by samotnym, nic mu nie przerywao rozmy-
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Siania i pracy z piórem w rku. Mia poddostatkiem czasu

do studyów, mia atwo sprowadzania sobie ksiek z bi-

blioteki i znoszenia si z literatami we Lwowie, dokd
czsto dojeda, bo Niesuchów tylko o cztery mile od

Lwowa odlegy. To t w niejednym z ówczesnych jego

listów do matki, przebija si zadowolenie z pobytu u pp.

Dzieduszyckich: ,,Tak ja, jak i mój gospodarz mamy re-

putacy dziwaków i wszystkim si zdao, e trzech dni

z sob spokojnie nie przebdziemy, a tu przeciwnie okazu-

je si, e ci dziwacy s najpotulniejszymi ludmi, staraj-

cymi si usilnie dogodzi sobie wzajemnie. Ta ch dogo-

dzenia mi posuna si u mego gospodarza do tego stopnia,

e z oczywist swoj niedogodnoci chcia mi cae przed-

poudnie zupenie wolne zostawi'^

Niejednokrotnie jeszcze donosi, e mu „tu wród do-

brych i wiatych ludzi bardzo ciepo i przyjanie" e si

tutaj czuje „spokojniejszym i szczliwszym, ni kiedykol-

wiek".

Obowizki nauczyciela peni z waciw sobie sumien-

noci, spdzajc dzie po dniu w sposób jednostajny.

Wstawszy rano przed dziewit, powica dwie pierwsze

godziny lekcyi wykadowi przedmiotów—poczem czyta we

wasnym pokoju, co wpado pod rk, zwykle rzeczy lej-

sze. Po obiedzie rozmawia przez godzink w kole rodzi-

ny, która go ceni umiaa, i wychodzi na przechadzk,

a rzecz charakterystyczna^ e przez cay czas pobytu w Nie-

suchowie, podobnie jak w Paaiczach, chodzc po najwi-

kszej czci w tym samym kierunku, wydepta take cie-

k. Prowadzia ona przez miejsca, gdzie mionik samotno-

ci nie spotyka si z yw dusz. ,,Dla pracy okoo niwa

—

pisa latem do matki—^jest mi wiele cieek jeli nie zam-

knitych, tedy przynajmnij nie bardzo miych, bo w tych

b(^dnych wycieczkach nie lubi ukonów i pozdrowie^'.

Zamylony wraca do domu, aby rozpocz jednogo-

dzinny egzamin czekajcych ju na niego uczniów, którzy

go trwoliwie szanowali, ale i kochali serdecznie. Egzamin

to by surowy, jeli bowiem ucze nie dokadnie odpowia-

da na pytania, lub tylko recytowa z pamici, spotyka go

zarzut, e kamie, bo udaje e wie wicej, anieli wie
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W istocie. Robi to, jak powiada z umysu, aeby przy

nauce zaszczepia w malcu zamiowanie do prawdy. Do-

piero po zachodzie soca zasiada do ulubionj pracy

—

w dzie sliary si, e dla wraliwoci suchu z trudno-

ci przychodzi mu oddawa si studyom. Badania nad sta-

remi dokumentami podejmowa, rozoywszy je na stolikach,

przy wietle lampy i wiec kilku. Pracowa zwykle do 3-ij

rano, czasami do 4-tej i 5-tj. Do przeczytania nawet wa-
snego pisma potrzebowa ju wówczas okularów.

Mile i korzystnie przeby tak u pastwa Dzieduszy-

ckich rok z gór czasu, cho mimo uatwienie ze strony

Bielowskiego, dawa mu si tu przecie dotkliwie we znaki

brak podrcznego ksigozbioru. Pierwszy z kolei list, pi-

sany z Niesuchowa, nosi dat 4 lutego roku 1851. Odpo-

wiada wtedy Szajnocha na pismo Bielowskiego, robice mu
widocznie widoki albo na jak posad, moe ju w Zaka-

dzie Ossoliskich, albo moe na redaktorstwo, które istotnie

w niewiele miesicy przyszo do skutku: (1) „Za wiado-

mo szczerze dzikuj. Za jak tak nadziej równie.

Jest mi ona teraz podasz, ni kiedykolwiek, gdy go-

spodarz i pryncypa moj zamyla z nowym rokiem szkol-

nym osi z dziemi we Lw^owie. Przeto stosunek nasz

—

i bez tego dla niepodobiestwa pracowania umiejtnego na

"wsi, bez potrzebnych co chwila materyaów, nadzwyczaj tru-

dny dla mnie—zapewne jeszcze przed upywem roku szkol-

nego rozwie si".

Zniewolony rozpocz za kwadrans lekcy, pisze krót-

ko, korzysta za z okazyi, aby wieo na posad zastpcy

dyrektora posunitemu przyjacielowi odesa wypoyczone

sobie^ z Zakadu ksiki: Froissarta Kronik, Schroeckha

History kocieln i Yoigta History Prus: ,,Ledwie tedy

mog Ci powinszowa z duszy czy to ju zupenego, czy

niezupenego dyrektorstwa. Lubo jednak nie pora rozsze-

rza si sowami, bd przekonany, e Ci nie mniej szcze-

(1) utwierdza mnie w tern przypuszczeniu pocztek jednego

z nastpnych listów: .,Dzikuj serdecznie za ksik i za wiadomo.

"Wiadomo poruczam z rezygnacy rozstrzygniciu przeznacze...."

Dziea Karola Szajnochy Tom X. 22
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rze, jak Ty mnie, wszystkiego dobrego ycz i ze swojj

strony do wszelkiej gotów jestem pomocy^'.

Ostatnie zapewnienie odnosi si niezawodnie do wspó-

udziau przy zamierzanóm ju wówczas rozpoczciu wyda-

wnictwa ,,Mouumentóvv'^

W Niesucliowie zabawi istotnie do wrzenia; pisuje

ztd do Bielowskiego jeszcze kilkakrotnie, a pod dat 21

lipca dzikuje za poyczenie czwartego tomu Polski icieków

rednich Lelewela. Dzieo to tern ywij go zajo, e zna-

laz w niem krytyk Wstpu krytycznego do dziejcie Polski

Bielowskiego. Wypisujemy tu ustp z listu, odnoszcy si
do tj sprawy, aby da pozna, jak szczerym by w ocenia-

niu pracy przyjaciela:

,,Co do artykuu o Twojem dziele, wypad on, sdz,
pomylniej ni si mona byo spodziewa po uczonym, ca-

swoj egzystency literack w przeciwnej wierze zako-

rzenionym — i jest z tego wzgldu równie zaszczytnym dla

krytyka, jak dla autora. Z podniesionych przez starego

wtpliwoci—jedna dotyczca Ksigi III. i osoby Ziemowita,

spotkaa si z moj wasn; druga, co do Ksigi II i ro-

dowodu Lestków, przechodzi granice kompetencyi mojego

zdania, które przy zupenem prawie nieobe znaniu z specyal-

noci przedmiotu, moe chyba tylko potakiwa; trzecia

wtpliwo, zadajca ci w Ksidze I. wzgldem Miorsza, (str.

384) pytanie: czemu kontynuacya Miorsza ma te same ce-

chy, co sam Miorsz, a przez ciebie przecie w cale odwrotnym

stosunku do Mateusza jest uwaan? jest pono celnym

strzaem, od którego nieatwo ze skutkiem si zasoni.

W ogólnoci jednak — niezaprzeczenie zwycizki w swoim

gównym pomyle—doye krytyki, jakiej ledwie który au-

tor dostpi, jakiej wietniejszej yczy sobie nie mona

—

przywiode pisarza, jak Lelewel, w kocu 4:01etniego zawo-

du w ostatnim rozdziel ostatniej publikacyi, do uznania,

i po twojej pracy przychodzi mu ca swoj tylu lat i wy-

te mozol, albo za stracon uwaa, albo w ,,myl two-

j" wznav.'ia. Z tem w^szystkiem nie skadaj jeszcze zbroi.

Godzi ci si jeszcze, choby po kilku latach po wysucha-

niu wszelkich innych wschodnio- i zachodnio-sowiauskich,

i^apewne dugo przeciwnych sdów—wystpi z ryczatow
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obron, wywiecajc, w interesie twoich wasnych nastp-
ców, co ty sam w dziele swojm za mylc uznae, a co
w probierczem przetopieniu krytycznego rozbioru niewt-
pliwie czystym okazuje sig kruszcem. Dla tego— gdyby
odemnie zaleao — wstrzymabym si na wszelki wypadek
od jakiej pojedynkowej doranej repliki na ten lub ów po-

jedyiiczy gos polemiki peryodycznej—ale nie dawabym ni-

gdy ostygn przedmiotowi w twej gowie. Czego Ty zre-

szt nawet sam chcc, dopuci by jeszcze nie móg.''

Wytrwa prac, nauk i talent Bielowskiego ceni 011

zawsze wysoko, wyraajc tylko w oczy i za oczy szczery

al, e ten niepospolity pisarz wybra sobie niemal wy-
cznie epok tak odleg, gdzie zamiast wznosi gmach z pe-

wnych faktów, przychodzi historykowi ton w odmcie
sprzecznych domysów. Echo tego alu odzywa si w licie

do Aleksandra hr. Przedzieckiego z r. 1852: „Tak Bie-

lowski, jak i Wagilewicz oprócz pracy nad Monumentami

(Wagilewicz daje tómaczenie Nestora z komentarzem) tru-

dni si gównie udowodnieniem teoryi Wstpu krytycznego

i zanurzaj si coraz gbiej w swoje badania trako-illy-

ryjskie. Jakkolwiek musz ceni wszelkie ledzenie praw^-

dy, z alem przecie przysuchuj si zawsze ich niezrozu-

miaym dla mnie rozprawom, od których z caej duszy rad-

bym przecign Bielowskiego na pole dziejów widniej szych.

Jeeli kto, tedy on byby w stanie wzbogaci literatur hi-

storyczn ustpem gruntownie i piknie opracowanym, któ-

ryby nawet w razie objcia maej tylko przestrzeni chrono--

logicznej, móg mje t nieocenion w umiejtnoci zasug,

iby godzien by stan caemu pokoleniu literackiemu wzo-

rem erudycyi i artystycznego ukadu. Tymczasem cae y-
cie upynie mu zapewne ród usiowa przetrzebienia tej

nieprzejrzanej puszczy trybalskiój a stworzony od natury

historyk narodu, skojiczy badaczem epoki przedhistorycznej".

Wkrótce po powrocie Szajnochy ze wsi, stan zamiar

wydawania od nowego roku 1852 pisma literacko naukowe-

go, a w poowie grudnia wyszed ju pierwszy numer. W li-

cie jego z dnia 16 grudnia do Siemieskiego wyczytujemy

nastpn wiadomo o „wieem redaktorstwie, którem go

Pan Bóg pobakaarstwie pobogosawi": „Wiesz moe ju



340 KLEMENS KANTECKl.

<?d Augusta, e od nowego roku ina tu wychodzi jeduo-

arkuszowy co tydzie Dziermik liieracki^ który ja razem po-

AYOzi mam i cign. ..''

Szczerej, prawdziwej skromnoci dowodz dalsze slo-

^va: ,,Czy monaby mie Wasz Czna od Nowego Roku, w za-

mian {sit ceni vcrbo) za nasz Dziennik? Poniewa szala

nierówna, wic dla jakiegokolwiek zrównowaenia, dorzucam

listowy od czasu do czasu artvku. ^Vipc moe zjjcoda? Je-

li tak, tedy adres czasowy: K. Szajnocha, ul. szeroka

nr. \"
Zaj)ewnia w kocu, e polemizowa z Czasem nie my-

li, byle go wzajem zostawiono ^v spokoju: ,,a mniemam

—

dorzuca—e si zgodzimy, bo acz w tej albo w owej kwe-

styi rónego zdania, stykamy si w bardzo wielu niepopu-

larnych zdaniach, które nas czy bd*^
W rzeczy samej skorzysta Szajnocha z swego redak-

torstwa, aby rozwin wiele pogldów, wprost sprzecznych

z ówczesnem zapatrywaniem ogóu.

Moemy miao powiedzie, e Dziennik lite- arki pod

redakcy swego zaoyciela, nie tylko by bezwarunkowo

najlepszem pismem polskiem, lecz e nawet ^v rzdzie lite-

rackich pism zagranicznych, jeli nie pod wzgldem rozma-

itoci, to przynajmniej wewntrznej wartoci i doboru przed-

miotów, zajmuje jeddo z miejsc pierwszych. Poczwszy od

penego wdziku i prawdy, pierwszego z kolei artykuu p-

t. Droga prostotu a do ostatniego numeru, przebija w pi-

mie nauka bez pedanteryi, poczona owszem umiejtnie

z rozrywk, znakomity kunszt pisarski i takt redaktorski.

S am redaktor szkicami, mniejszemi i wikszemi artykuami

rónej treci, recenzyami i t. p. wypeni, jeli nie trzy

czwarte, to co najmniej wiksz poow 418tu kolumn szczu-

pego druku; udzia wspópracowników bowiem by szczupy,

lubo naleeli do nich: Biclowski, Dzieduszycki, Supiski,

Zepkowski i inni.

Jak wielki ciar pracy spoczywa na barkach Szajno-

chy w porze redaktorstwa, jak olbrzymi i rónostronu
dziaalno rozwin on \vówczas, wida z odpowiedzi jego,

danej 10 listopada roku 1852, na zarzuty epkowskiego: „To
co Dziennik zawiera, zwaszcza w ostatnich 4—5 miesicach,
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jest wyljCzuic praca mojego plóni. Wstydzc si; sam sie-

bie, musz otl kilku miesicy w karlym numerze o^I^rywa

komeily przestrajania si co chwila z tego, czem mie Bóg
stworzy, ^Y rozprawiacza (Izieiiuikarskiego, z rozprawia-

cza \v powieci rza, z powiociarza w krytyka albo ko-

respondonta. Arkusz druku Dziennikowskiego czyni przy-

najmniej 2 arkusze druku zwykój ósemki. Da co miesic
om do dziesiciu arkusze druku, nb. rónorakich przed-

miotów, przedmiotów prawie bez wyjtku obojtnych a na-

wet niekiedy wstrtnych samemu piszcemu— to Bóg widzi,

nie znaczy by leniwym i opieszaym. e oprócz tego nie

mog ugania si za nowemi ksikami, siedzie nad pierw-

szym lepszym romansem do napisania recenzyi, natchn
korespondentów ochot do pisania, której nie maj (bo
ileto czasu potrzeba byo, aby od was kilka sów dzisiej-

szych otrzyma?!!), e nie mog opaca wspópracowników,

to wszystko win nie moj, lecz pooenia, mianowicie oko-

licznoci, zupenego braku spópracownictwa, a strasznego

braku prenumeratorów. W pierwszym kwartale, kiedy jesz-

cze miaem cokolwiek nadpywajcej z zey/utrz pomocy,

mogem, miaem czas, zajmowa si staraniami o korespon-

deucye, tj. rozpisywa si z probami na wszystkie strony,

pisa korespondencye za korespondencye, podejmowa si
za nie rónych kwerend literackich i t. p. Teraz, kiedy le-

dwie mam do czasu do nastarczenia koniecznego eru
drukarni, Lie jestem w stanie, absolutnie nie jestem w stanie

znale drugie tyle czasu do podobnych zabiegów korespon-

dencyjnych, recenzeuckich i t. d. Wlok tylko jak mog
do koca roku, a potem zdaj komukolwiek ten ciar, któ-

rego barki jednego czowieka w^ naleyty sposób dwiga
nie zdoh^j. Podejmujc si z przeszym nowym rokiem

redaktorstwa, ani niem o takiej pustyni literackiej, jaka

mnie otoczya, jaka w obecnej chwili otacza kade literacko-

dziennikarskie przedsiwzicie w Galicyi. Przekonanie si
o tem opaciem ofiar zupenego zizeczenia si na rok ca>

y wasnych zamiowa, studyów i prac literackich. Ofiara

ta—zwaenie wszelkich okolicznoci, które pono w Ivrako-

wie nie przedstawiaj si w janiejszem wietle ni u nas

—

powinnoby Ci byo ostudzi cokohviek w zapale dawania
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mi tych nauczek redaktorskich, t}xh burczcych dowodów
kochania i szacunku. Mody, mój drogi bracie, i gorca
ch tego, coby powinno by, nie dozwala Ci widzie, co

by moe, co jest. Ale dajmy sobie ju pokój wzajem^'.

Do poytecznym nie jako pisarz wprawdzie, lecz ja-

ko obfite ródo naukowych materyaów, by dla redaktora

Dzientiiha Wagilewicz, ex-ksidz ruski, nazywany „Ojcu-

niem", czowiek nadzwyczajnie uczony, z którego erudycyi

korzystali Bielowski, Szajnocha i inni, lecz tak niewprawny

do pióra, e artykuy jego trzeba byo na wskro przera-

bia i niejako na polskie tómaczy, jeli do czytania prze-

znaczone by miay. Ile trudu przyczyniao redaktorowi

niewdziczne zadanie opracowywania obcych utworów, os-
dzi kady, kto porówna pierwotny tekst rozprawy Wagile-

wicza o w^ Metodym, z tekstem, przerobionym przez au-

tora Bolesawa Chrobrego, Pierwszy rozpoczyna si od na-

stpnych wTrazów: ,,Czytaem ywot w. Metodego, wyda-

Ey z rkopisu przez Szafarzyka. A i w przekonaniu, e
rkopis, który lubo, i znajduje si w Moskwie, jednake...

itd.^', drugi nosi ju na sobie cech poprawnoci i jasnoci,

któr zawdzicza poprawkom redaktora: ,,Niedawno wy-

szed z druku ywot w. Metodego, apostoa Sowian, wy-

dany z rkopisu jedynego synodalnej biblioteki w Moskwie
z XV. wieku, przez Szafarzyka. W przekonaniu, e rko-
pis ten by skrelony przed upadkiem pastwa morawskie-

skiego, albo raczej przed mierci witopeka w Pannonii,

ogosi go wydawca prawie tak surowo, jak by spisany,

zaledwie klka bdów racych sprostowawszy". (1)

(1) Nie brak nam dowodów, e nie samego Wagilewicza trzeba

byo poprawia. W licie z tego czasu znajdujemy zaraz nastpne sowa:

„Oprócz w. Metodego mam dosta dzi narecie przygotowywany przez

siedra miesicy artyku Piatów o piknem pimiennictwie. Poleci mi

go autor z prob, o wygadzenie i ^ilotnienie miejsc przyciszych, cze-

go on sam z braku czasu dotd uczyni nie móg. Bd jak bd b-
dzie zapeni czem wstpne kolumny dwóch albo trzech numerów, je-

li zamiast zostawienia artykuu, jak zapowiedziano, na swoim biórku,

nie wzi go zacny estetyk jeszcze na kilka miesicy z sob do Stryja".

O Wagilewiczu czytamy tutaj: „Teraz zabiera si Ojcunio, do

"wydrwienia, jak mó,vi, warszawskiego ortykuu o Swewach (Maciejów-
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Jakie na od^^TÓt pretcnsye i wymagania spotykay re-

daktora ze strony czytelników, wskazuje dowcipnie a trafnie

redakcyjne kopoty malujcy artyku, napisany p. t. O za-

bawie 10 dzimnikarstwie lilernckitm: Dziennik literacki isto-

tnie „na tej samj gazi wyciela jedno gniazdo nauce,

a do dwóch radby by zwabi podne ptasz zabawy." Da-

remne to jednak usiowania: „gdy nauk wsadzi na gnia-

zdo, zabawa z przestrachem trzepotaa skrzydekami i wzno-

sia lament rzewliwy — gdy ptasz zabawy ju-ju spuci
si majc na gniazdko, wszczynao swój wiegot powiecio-

wy, bardzo szanowni dostojnicy nauki narzekali na dzien-

nik..."

To pewna, e nasz redaktor, w stosunku zwaszcza do

niekorzystnych warunków materyalnych, potrafi uczyni za-

do wszelkim rozumnym i uprawnionym daniom czytel-

ników, e obok nauki dostarcza im i zabawy, ale „zabawy

literackij", nie troszczc si „o tych, dla których po wy-

ganiciu dawnych Sowizrzaów i trefnisiów nadwornych,

wiat tegoczesny nie ma ju ucieszenia...^'

Jak dalece Szajnocha umia zainteresowa szersz pu-

bliczno, wida z listu Bielowskiego, pisanego do w chwili,

gdy wyjechawszy do Tarnopola, musia zda tymczasowo

redakcy w rce przyjaciela. Powany autor Wstpu kry-

tycznego pisze pod dniem 20 czerwca: „Aby ratowa stro-

n romansow dziennika, która z klsk najdotkliwsz

wszystkich serc czuych bardzo si z Twym odjazdem po-

chylia, wycigam z zakamarków róne pamitniki , te

zwaszcza, w których sceny miosne zachodz, i podpieram

jak mog, zachwian u pci piknej reputacy dziennika

—

aleby nie zgrzeszy, gdyby sam jak powiastk napisa

i przysa.^'

skiego). Do nieszczsnego lakonizmu przybya mu teraz, bogdaj czy

nie':przez ciebie zaszczepiona chtka pisania drwicym sposobem i ma-

nja uywania w artykuach co chwila wyrazu referat, zamiast: rozbiór,

recenzya, sprawozdanie". Inn ra dawszy Szajnosze artyku, rozpo-

czty sowami: „A'a pocztku musz doda'' — nie chcia wierzy, e nie

uchodzi zagaja w ten sposób rozprawy — uwaa owszem zarzut za

czczy kaprys ze strony redaktora...
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Przytoczony powyej list mieci wiele ciekawych spo-

strzee i szczegóów. Bawi wówczas wo Lwowie zasu-

ony wspóautor Staroytnej Bols/fi, Tymoteusz Lipiski.

Opowiada on, jak ywe uwielbienie wzbudziy w Warsza-
wie i w caem królestwie Bolesaw Chrobrij i Pierwsze od-

rodzenie si Polski, Bielowski tak go charakteryzuje: „Miy
czowiek, mowny, facecyonat — siedzi za stolikiem , jak

w szacach, ledwie nos od czasu do czasu nad stosy bro-

szur wychylajc/'

Bielowski wyjechawszy póniej na wie w Sanockie

do Holuczkowa, przesya przyjacielowi krytyczne uwagi nad

Dziennikiem lilerackim^ na które tene odpowiada do ob-

szernie, zaprawiajc swe listy pieprzykiem dowcipu; dnia

17 sierpnia n. p. tak maluje posta zacietrzewionego De-

szkiewica: „Pisz dzi powanie i krótko, bo korrekta po-

poudniowa przytrzymaa mi a do wieczora; pod wieczór,

jak wiesz, nie pozwalaj mi oczy dugo czyta a tem mnij
pisa—a chciabym dzi jeszcze list wyprawi. Nie brak mi

jednak ani przedmiotu, ani ochoty do humorystyki. To
mamy tu od tygodnia gramatykarza z acuta! Przywióz

z sob ca tek polemik z Warszaw, Krakowem i Lwo-
wem i szuka na nie nakadc, wymawiajc wszystkim ksi-

garzom i drukarzom, i nic masz dzi tak pokupnego to-

waru, jak polemiki a zwaszcza gramatykarskie... Na szcz-

cie dla wszystkich ochowskich, Piatów, Sucheckich i t. d.

nie chce nikt polemik, obejmujcych przeszo 20 arkuszy

druku. Czm rozgniewany, oburzony, na cae grono litera-

tów galicyjskich, którzy nie umieli upowszechni zamiowa-

nia w tego rodzaju pismach, wyrzekajcy gramatyk rzuci

si zupenie w wiat pochy, w towarzystwo nadobne, i nie

moe da rady swoim tryumfom romantycznym. Ale nie-

tylko e córkom gowy zawraca, jeszcze i ojców i matki

zachwyca. Z ojcami rozprawia o budowaniu pieców, których

nowy sposób wymyli i natychmiast do kadego pieca

—

szczcie e lato— zastosowywa. Matkom wykada sztuk

gotowania kodunów litewskich— dla zupenego za oczaro-

wania córek skomponowa mazura, który przy towarzysze*

niu wasnego piewu licznie na gitarze wygrywa i nawet

dla jakiej wybranej umylnie na fortepian uoy kaza.
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Wszystko te za nim przepada, a on tylko hardo gow
w ty ku niebiosom potrzsa i powiada niedbale, e do

zakoczenia zawodu w wiecie pozostaje mu jeszcze tylko

jedno, t. j. wytumaczy wiatu tajemnice Messyanizmu

Mickiewicza, do czego on, jako byy towarzysz szkolny Ada-

ma, ma prawo i obowizek.''

Nie mylimy wylicza caego szeregu rozpraw i arty-

kuów Szajnochy, drukowanych w Dzienniku literackim, (1)

zostawiajc t czynno bibliografom; wybierzemy jedynie

z caego rocznika kilka pogldów, rzucajcych wiato na

ówczesny sposób mylenia znakomitego pisarza, wskaemy
kilka zapatrywa, wówczas istotnie, jak pisa do Siemie-
skiego, mimo sw trafno niepopularnych. Zbytecznem by-

oby wymienia pody jego pióra, bo si wyróniaj od in-

nych waciwociami stylu i obrazowym sposobem ujcia

przedmiotu a nadto i tem, e posiadajc niewielu wspó-

(1) Ciekaw; zapewne dla wielbicieli genialnego Grottgera, bdzie
wiadorao, e pierwsza wzniiank o ,,czteriiastoletnim artycie-ryso-

wniku"' da nie kto inny, jak Szajnocha w 18 numerze Dzl^jinika z dnia

1 maja 1852 r. p. t. Wczesne talenta w nastpnych wyrazach: j.Artur

Grodker, (sic) syn obywatela ziemskiego w Brzeauskiem, celuje nie-

zwyczajnym darem obrazowania, dziki któremu bez adnego prawie

na wsi poprzedniego przysposobienia naukowe._'o, robi oówkiem i ak-

warel nader trafne rysunki osób, koni, scen wiejskich, ruchów wojen-

nych, wzbudzajc podziw znawców i coraz liczniejszych tak szczli-

wego talentu wielbicieli.
•'•' Przy tej sposobnoci godzi sQ zauway, e

biografowie sawnego malarza mylnie podaj, jakoby odmalowa wjazd

cesarza Franciszka Józefa do Lwowa w r. 1851—podczas gdy si to

stao w dwa lata póniej. Moemy nawet poda ciekawy szczegó z tej

pory. Gdy matka modego artysty udaa si do hr. Agenora Gouchow-

skiego z prob, aby dla jej syna wyjedna stypendyum, . p. namiest-

nik podda sam myl ujcia ceiarza wizerunkiem jego wjazdu do Lwowa

i umieci w tym celu Artura w jednem z okien hotelu George'a. Go-

uchówski odprowadza nastpnie Franciszka Józefa na Bukowin

a otrzymawszy utwór Grottgera w powrocie, zawiesi go w cesarskiej

sypialni w Stryju. Cesarz spostrzegszy obraz, zapyta zkdby pocho-

dzi; wówczas namiestnik wymieni nazwisko liilkonastoletniego malarza

i wyprosi stypendyum dla niego. lir. Gouchowska posiada dotd je-

den z najwczeniejszych utworów Grottgera, przedstawiajcy „Porwanie

Abdelkadera przez Francuzów-' a wiadomo powysz powzi p. Wady-

saw oziski z ust samego . p. Gouchowskiego.
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pracowników, podpisywa starannie ich imiona lub cyfry,

sam wystpujc bezimiennie. Podpisa si tylko raz jedyny,

gdy gromic energicznie, clio tonem umiarkowanym, nau-

kowe wywody jednego z gonych pisarzy—nie chcia wy-

mierza ciosów z za wep:a.

Najwybitniejszym moe rysem charakteru Szajnochy

obok idealnój prawoci, bya jak wiemy niezawiso w prze-

konaniach i w yciu, mzki hart ducha, brzydzcy si
wszelk saboci. W epoce, gdy jego druhowie po piórze,

nawet znakomici talentem, yciem prywatnem zadaj kam
goszonym publicznie zasadom, gdy nie posiadajc do si,

aby wyj zwycizko z walki, ulegaj pokusom i sprzenie-

wierzaj si wysokiemu posannictwu, wedle sów wieszcza

„z rk Boych wychodz kwiatem, a wiat ich rzuca ach-
manem,"—Szajnocha z Bielowskim mimo tward szko n-
dzy i niedostatku, wychodz z tj walki czyci i nieskalani,

szlachetni i moralnie pikni. Gdy pierwszy stawia spoe-

czestwu za idea yczenie rzymskiego republikanina, chc-
cego mieszka w szklannym domu, nie jest-to u niego

czcz deklamaey.

Szajnocha stojc o tyle wyj nad poziom swego oto-

czenia, móg je kara i moralizowa, a czyni to z waci-
wym sobie taktem i rozumem. Sara peen greckiej prostoty

i jasnoci, wytrawnoci i trzewoci umysu, siy woli i cno-

ty wytrwania, idcy bez wytchnienia w raz wytknitym
kierunku, wymaga tych przymiotów od innych, nawouje
ich do skupiania ducha i niezmordowanej pracy. „Pozbd-
my si—mówi—zgubnego rozpierzchania si w tysiczne

pomysy i projekta, sowem nabierzmy charakteru.*' Wyt-
knwszy spoeczestwu „dziwn draliwo nerwów, wzdry-

gajc si na kade skrzypnicie drzwiami," woa z zapa-

em: ,,A nam przecie na wewntrz i zewntrz tyle hartu

potrzeba!"

Gniewa go to, e literatura zamiast przewodniczy

narodowi po tej drodze, zamiast przemawia silnym, mz-
kim gosem, to kwili paczliwie, to znów zapada w misty-

czn extaz. Surowo nieraz karci ,,sza wieszczbiarstwa",

..zdron regu ubóstwiania narodu", dziwnie odbijajc od

sentymentalnego rozmazgajenia synów Apolla. Oczekuje on
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od nich rozbratu z proroczeniem, ,,przebicia si przez za-

w, bezkresn, powód uczuciowoci do hartownego ldu cha-

rakteru, potnej indywidualnoci, któr z czasem oby za-

miast minstrelowego sukowania narodowi, zapanowali mu
dzielnie, chrobrze, choby i surowo''...

W chwili, gdy rozgorczkowany ogó szed bez zasta-

nowienia na lep poetycznoci, wielbic bez wyboru zaró-

wno natchnione arcydziea, jak pody gów szalonych, gdy

w tym kierunku nikt jeszcze nic szkodliwego nie widzia:

gbszy umys Szajnochy przewidywa ju niebezpiecze-

stwo. A trudno go zaprawd posdzi o materyalistyczn

lub jakkolwiek nieszlachetn dno. Sam poeta ,,co do

wielkiej wagi poezyi w yciu, co do jj coraz szerszego

w przyszoci blasku, zgadza si z najmielszymi marzycie-

lami"—wierzy owszem „w^ przysze wszechkrólestwo poezyi."

Powstaje tylko przeciw chorobliwym objawom zj,

niebezpiecznej poezyi, po której zamiast korzyci, szkody

si tylko spodziewa mona—wskazuje, e natchnienie fa-

szywych proroków „kierowane kadency uprzedzenia, prze-

wag obrazu rzeczy nad rzecz sam, optycznem mgy od-

legej zudzeniem, saboci do miaego, niezwyczajnego

rymu, pogldajc z pogard na kad atw do uskute-

cznienia pospolito, potrci swoim wpósennym zawrotem

gowy reszt gnunych dusz niewtpliwie do czynu, który

w jednej chwili wicej obalij ni wszelki rozum w cigu

nowego pówiecza odbudowa jest zdolny... Jeli ich pisane

ze rymy byw^aj udrczeniem redakcyi, ich ze rymy dzia-

ane, gubi nieraz kraj cay.'' Z alem spostrzega i wypo-

wiada, e „obaamucenie uczuciowoci fantazy, odurzenie

rozumu zawrotem serca, rozprzenie wszelkiego hartu

charakterów\ to owoce barwistego kwiatu wierszomanii, fa-

szywej poetycznoci w rymie i w yciu". Nieubagany, gdy

chodzi o naduywanie darów uroczej wyslanki niebios, wzy-

wa „od zego rymu do prozy, od faszywej poetycznoci

do rozumu, od naladowania natchnienia i entuzyazmu, do

oryginalnej rozwagi i trzewoci"...

Za ródo braku tej rozwagi i trzewoci uwaajc
susznie bezwzgldn apoteoz modoci, wystpuje silnie

przeciw temu zgubnemu kierunkowi: „Zatem w literaturze
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nie romansowa nam o modoci, jako jedynm ró dle cno-

ty i krasy moralnej. W yciu publicznem i dom owem

—

nie wraca nam do omamienia lat niedawnych, gdzie pa-

nujca dzi przedwczesno wieku piecz o dobro powsze-
chne w rce niedorostków fizycznych i niedorostków mo-
ralnych kada, a starcy mokosom schlebiali"...

Widzc z alem zamt i chaos w literaturze, ma Szaj-

nocha na celu „wypogodzenie umysowe", przekonany bo-

wiem gboko, e „do wzrostu wszelkiej moralnej budowy,
jak przy wszelkij fabryce materyalnej, potrzeba przede

-

wszystkiem pogody'^ Wierzc silnie, e „lament niczego

nie zdziaa/' przenosi umiech nad z, gdy ,,ta usypia,

tamten oywia." W sowach tych czu si i czerstwo du-

clia, nie zaraonego manj naladowanych cierpie i sztu-

cznej exaltacyi.

Z alem te i niesmakiem spoglda na niektóre „ma-
jaki poezyi", wylge ,,w pósennym mroku wyobrani."
Zalicza za do nich przedewszystkiem bardzo rozpowsze-

chniony na Parnasie .,gorzki rankor do zota," poczony
zwykle z nienawici „ku wszelkim zotowadcom dni na-

szych, wszelkim bankierom, kupcom, a w nastpstwie na-

wet kupiectwu.'^ „Giedy i targów godzina—mówi—to we-

dle wyobrani takich poetycznych snowidzów—przedsmak

sdu ostatecznego, z wszekiemi jego zjawiskami grozy i po-

tpienia"...

Wróg wszelkiej pozy, obudy i wspinania si na ko-

turn, „faszu o anielskich skrzydach natchnienia, gupstwa
w wiecu laurowym," stara si wykaza, e prawdziwa,

zdrowa,, wszelkiemi siami umysu wadajca poezya, ma
gboki rozum i trafne pojcie wszelkich spraw tego wiata,

e ,,al i gorycz przeciw kupiectwu, rankor do zota, sta-

wi go od razu ni^j od przedmiotu jego zniewagi, bo oka-

zujc go w postaci lamentujcego pod przewag tj wadzy,

nad któr panowa winien," zdradzaj, e .,wstrt w tym

razie jest w najbliszóm powinowactwie z podliwoci.'^
Jeli surowo karci przesadny wstrt do pewnych wa-

runków ycia, niemniej silnie gromi przesadn sympaty,
widniejc w literaturze dla pewnych stosunków towarzy-

skich. Wyrzuca wiec energicznie powieciopisarzom, e
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W wietle nienaturalnej aureoli, z jakiem szczególnm upo-

dobaniem wystawiaj, miostki chudo-paeholków z dostoj-

nemi i posanemi jedynaczkami: ,,Ilekro autor wprowadzi

na scen chudzine-bohatera, rozmiowanego na mier
w ksiniczce, tedy prawie zawsze czyni on to w intencyi

owietlenia jego mioci blaskiem pewnego heroizmu, w wia-
domej lub niewiadomej chci omielenia czytelników do

podobnego bohaterstwa, majcego by jednym z najskute-

czniejszych rodków ku udoskonaleniu spoeczestwa na za-

sadzie postpu." Nasz pisarz wychodzc z przekonania o ró-

wnoci ludzi, wyznaje susznie zdanie, e czowiek niej

stojcy ^v hierachii spoecznej wtedy istotn niszo sw
okazuje, gdy si wspina wyej, „gdy romantyczna sukman-

ka, patrzc z niesmakiem na równ sobie kochank, wzdy-

cha do panitek gronostajnych." Ztd te domaga si, aby

mio nad stan ni3 bya przedmiotem szacunku przesdne-

go, zastrzegajc, e nie chodzi tu o stosowanie si do prze-

pisów „skromnego, unionego rozsdku," ale na co zawsze

szczególny kadzie nacisk, ,,o spraw mzkij w takim ra-

zie miaoci i dumy." „Gdzie owiata naprawd wieci

—

czytamy w kocu—wszdzie tam nie nasza romantyczna

przesadna duma, lecz duma wasnego swego stanu czyli ra-

czej swej wasnej godnoci kwitnie... Kady tam rad i har-

dy samym sob, a romantycznego odstpc ^Yasnej strze-

chy, ksiycowego kochanka z dala ubóstwionych gwiazd

za obokiem, okrywa mieszno i wzgarda"
Dla irzcgldu poznaskiego ywi Szajnocha podo-

bnie, jak przed czterema laty, uczucie szacunku, yczliwo-

ci i szczerego uznania; przyznajc bowiem, e midzy jego

organem a Frzegldem ,,zachodz niektóre rónice wyobra-

e," dodaje: „s za mnogie strony, nakazujce nam usza-

nowanie dla zasad i piór pisma tego, zbliajce nas szcze-

rze ku niemu. '^ Gdy pan August Mosbach w^ koresponden-

cyi z Wrocawia rzuci na to szanowne pismo niegodne po-

dejrzenie, a redakcya upomniaa si o krzywd, nie omie-

szka Dziennik da jj zadouczynienia—wydrukowa bo-

Y.iem reklamacy, w której ,,widzi powód do tern chlubniej-

szj opinii o Przegldzie.''^ Uwaamy to za rzecz, nie ule-

gajc wtpliwoci, e owa insynuacya korespondenta zo-
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Staa wydrukowana bez wiedzy gównego redaktora, który

zwykle umia powciga jego polemiczne wycieczki. I tak

pod nieobecno Szajnocby, nadesa p. Mosbach nowy ar-

tyku, w którym ,,rbie Przegldy i nie przegldy pozna-

skie, jak si nawinie.*^ Z obawy, aby redakcya nie ze-

chciaa poskromi jego napastniczej weny, ,,prosi na miy
Bóg, aby ani sowa nie kreli." Bielowski jako zastpca

redaktora zapowiada, e mu zrobi t przyjemno, clio na-

pa musiaa by bardzo siln, skoro dodaje w licie z dnia

20 czerwca: „niech si jak ko przedniemi i tylnemi no-

gami wybryka.'*

Ale umiarkowaszy i wytrawniejszy od starszego przy-

jaciela Szajnocha, nie by tego zdania, aby si godzio fol-

gowa polemicznej yce krewkiego czowieka z uszczerb-

kiem jednego z najlepszych pism czasowych, jakie posiada-

limy kiedykolwiek; to te wbrew zdania Bielowskiego, ko-

respondencya posza do kosza...

I w póniejszych latach utrzymay si przyjazne sto-

sunki pomidzy Przegldem a Szajnocha, co wida z listu

Ujejskiego do Karola z dnia 19 maja r. 1855: „Wezwanie

Komiana przestraszyo mnie. Wyraa on si w swym li-

cie, i my dwaj reprezentujemy dla Poznaskiego talent

i czynno umysow modszego pokolenia w Galicyi. Pod-

pieraje Ty t reprezentacy, bo moje siy za sabe.^'



XI.

Wspomniany powyej wyjazd Szajnochy do matki,

do Tarnopola, a raczej pod Tarnopol, nie mia na celu wy-

tchnienia po trudach, lecz tylko swobodniejsze zajcie si
prac nad ukochanym przedmiotem, artystyczne ju kszta-

towanie Jadicigi i Jagielhj. Wida to z listu, pisanego 1

czerwca r. 1852 do Aleksandra hr. Przedzieckiego: „List

Paski zasta mi na wyjedzie \v kilkomiesiczn wyciecz-

k wiejsk. Z tej przyczyny nie byem w stanie odpowie-

dzie natychmiast. Wszake zaledwie jako tako w zielo-

nym letnim zakcie do swobodnego oddania si przerwane-

mu od niejakiego czasu opisowi dziejów naszej Jadwigi^

osiedliem si—rozpoczynam prace moj od najserdeczniej-

szego cignicia i umocowania tej korespondencyi z Pa-

nem^' i t. d.

Zajty tak gorco wielkiem dzieem, nie zapomina je-

dnak o Dzienniku literackim^ dla którego napisa wówczas

pikny szkic o Barbarze. „Wlazem znów po uszy— odpo-

wiada 23 czerwca na wezwanie Bielowskiego—w opis cza-

sów Jadwigi i niepodobna mi zaj si w tej chwili czem

innem. (1) Zaledwie o wasnym Dzienniku myl do gowy

(1) Wyjazd ze L"^o'^a tak skutecznie przyczyni sie do posuni-

cia naprzód Jadwigi i Jagiey, e pierwszy tom by ju gotów v/ jesie-

ni, a tylko czterotygodniowa obona choroba, sporzdzenie kopii rko-

pisu i porównanie jej z oryginaem sprawiy, e autor dopiero 2 sty-

cznia wyprawia t pierwsza cz swego dziea do Warszawy. (List

Szajnocliy do barona Rastawieckiego pod t dat). Pobyt u matki
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przypuszczam. Dzieje si§ to przecie uiekiedy—a gdy jesz-

cze killia dni ukoczeniu rozdziau Jagielloskiej pracy po-

wic—zrobi sobie kilkodniowa przerw, w którj uronie

zapewne powie, a przynajmniej powieciowo-historyczny

obraz bardzo czulej materyi, to jest dziejów Barbary Ra-

dzi^Yi}lównej—wedug materyaów w Famitnihach Baliskie-

go. Myl przywie ten artyku niezadugo sam do was.

W pierwszych bowiem dniach lipca bd przejeda przez

Lw^ów i kilka dni tam zabawi. Z teje przyczyny nie

wskazuj drogi przysania mi przedmiotu desperacyi pani

Becu, ile e wtedy sam go odbior.''

Wymieniona tu pani Becu jest matk Sowackiego.

Gdy przebywaa we Lwowie nieutulona jeszcze w alu po

stracie syna, zyska z jej strony nadzwyczajn przychylno.

Uczynia go powiernikiem swego bólu matczynego, udzielia

mu zbioru listów Juliusza, zuytkowanych pónij przez pro-

fesora Maeckiego, pozwolia wydrukowa w Dzienniku lite-

rackim niektóre nieznane poezye, jak skarg lirnika konfe-

derackiefro, Wschód soca nad Salamin^ wyjtek z pierw-

szj pieni Podroy na wschód. Jak wielk serdecznoci

otaczaa go pani Becu, wida z listu Szajnochy do matki,

pisanego na samym schyku roku 1851. „Jak widz, zaczy-

na mi Pan Bóg pieci. Oprócz niespodzianki od wasnj
matki, spotykaj mnie róne grzecznoci od matki cudzój,

od mojej ssiadki, matki poety Sowackiego, która mi co

chwila to mietank, to wiejskiemi plackami, to czem in-

nm obdarza. Biednej zdaje si, e wasnemu synowi do-

trwa jednak bardzo krótko; ju bowiem 2 sierpnia pisze ze Lwowa do

Przedzieckiego: „Po kilkutygodniowej gocinie i pracy swobodnej na

"wsi, musiaem wróci z gorzkim alem do Lwowa i nieszczsnych roz-

targnic dziennikarskich, które mnie przemoc, odrywaj od milszych

a pono i poyteczniejszych zatrudnie.'- Jakie nastpstwa sprowadza

pisanie biograficznych wspomnie z pamici, okaza p. Wadysaw Za-

wadzki, gdy wydanie Jadwigi i Jagiey kadzie przed objciem redak-

cyi Dziennika mówic: „W r. 1852 rozpocz wydawa Dziennik litera-

cki, atAiej mu to by/o, ni dawniej — mia bowiem pozyskane ju
imi i wysokie stanowisko w wiecie uczonym napisaniem Jadwigi i Ja-

giey.''
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gadza, a nie jestem za stary na jj syna, bo nieboszczyk

by o jakich 9 lat starszym odemnie..."

Wdziczny za tyle yczliwoci, chcia uczci pami
Juliusza, co wida z listu do Ujejskiego, 3 marca, 1852 r.,

gdzie donosi, e pojedzie na kilka tygodni do Ubienia, do

Januszewskiego, wuja poety, „dla napisania kilku arkuszy

wiadomoci biograficznych o Juliuszu S., a raczej uoenia
po\\ieci autobiograficznej z jego listów, w których si obe-

cnie pogra.'^ Nie wiadomo, co go pónij skonio do po-

rzucenia tj myli.

Pocztek przytoczonego listu do Bielowskiego, humo-
rystycznej natury, daje smutne wiadectwo, jak mao po-

pacay redakcyjne trudy i zabiegi Szajnochy. „Drogi przy-

jacielu mój! Biskupim witam Ci pozdrowieniem, z wdzi-

cznoci za Twój wesoy list. Dobry jego humor i mnie t
wprawi w lepszy, ni zwykle. Osobliwie cieszy mi, i reda-

ktorstwo, jak wida, nie nabawio Ci splinu. Byoby to

tern smutniejsz rzecz, i obaj pono bez wielkiego mozo-

lilimy si i mozolimy si skutku. Podczas caego pobytu

mego w tych stronach, nie spotkaem si z Dziennikiem

naszym nawet u literackich i osobistych przyjació. Ledwie

tyle go znaj, ile si z Czasu o nim dowiedzieli. (1) Jeli
jeszcze pan Wacaw Aleksander, ten gigas Masomae, natus

mb aquis, wiateko jego umbr swojej dyktatury literac-

kiej przytumia bdzie, có za nadzieja ywota dla nas!..."

Myl o najwikszm dziele, nad którem pracowa, tak

dalece zajmowaa w tym czasie Szajnoch, e wszystko

odnosi do niego, jako do wspólnego mianownika. Gdy Bie-

lowski w podróy zapad na zapalenie oczu, pisze do ju
ze Lwowa 28 lipca na pó artobliwie, przedrzeniajc eru-

dycyjny sposób pisania Wagilewicza (Ojcunia), który ina-

czej pisa nie umia: „Twoja rubigo oculorum, bardzo cz-

ste zjawisko za czasów' królowej Jadwigi, od którego nawet

bardzo zacny arcybiskup gnienieski, Djbrogost Nacz,
communi apellatione Wydrzyoko (co to znaczy? wydrze oko

(1) W Krakowie do dnia 6 lutego pozyska Dziennik literacki

dziesiciu prenumeratorów.

Dziea Karola Szajnochj T. X. 23
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czy CO innego?), by zwany (Dugosz Vilae episcop. w rko-

pisie)—niech Ci bynajmniej nie frasuje. Jestto najprawdo-

podobnij chwilowy skutek podróy ^Yród aru soca, wia-

tru i pyu—albo jak Ojcunio twierdzi, skutek ogolenia bro-

dy i wsów, którego on sam na sobie dowiadczy, gdy da-

wuiejszemi czasy postrzyg by dugie wosy A jak po-

wszechnie wiadomo—kae on Ci dla tóm pewniejszego uspo-

kojenia si zrobi dalej uwag: .,mam pomimo tego ataku

oczywicie zdrowe do tego czasu i przenikliwe i pikne

oczy.(l) Wic dobrze robisz^ jeli nic nie robisz oczyma...

lecz za symptom dalszych dolegliwoci bra tego nie po-

trzeba'^. To wszystko usyszaem ode w dodatku do naj-

niegodziwiej oczywicie napisanego artykuu o w. Meto-

dym.''

Mczcj a niewdzicznej pracy redakcyjnej oddawa
si Szajnocha nie diuj, jak przez rok jeden; w nastpnym
odda Dzienwk w rce Aleksandra Batowskiego i Felicyana

Lobeskiego.

Jak, rozkosz sprawio mu uwolnienie od przykrych

obowizków, wida ze sów, pisanych do Przedzieckiego

4 stycznia r. 18.33: ,,Rzuciwszy z siebie iidzot redaktor-

sk,, stoj znowu na jaki czas w progu ulubionych, wy-
cznych studyów".

W dwadziecia kilka dni pónij obj Szajnocha po-

sad zastpcy kustosza w Zakadzie nar. im. Ossoliskich,

oprónion po ustpieniu Edwarda Komankiewicza.

Kilkoletnie urzdowanie w Zakadzie stanowi tak wa-n epok w yciu naszego pisarza, e godzi si powici
mu nieco obszerniejsze wspomnienie.

Okoo r. 1850, dziwnym trybem szy sprawy w Zaka-
dzie Ossoliskich; na urzdy w instytucyi, sucj litera-

turze i nauce, powoywano ludzi, nie mogcych roci pra-

wa ani do tytuu uczonego, ani literata. Taki kierunek gro-

zi smutnemi nastpstwami; to te Bielowski w licie do

(l) Odnosi si do arciku, jakiego sobie pozwoli autor Parq/?a-

sztzy^ny, zapev,'niajc Wagilewicza, e kobiety podziw iaj^ pikno jego

oczu, v/ co dobroduszny uczony wierzy wiecie.
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ksicia Jerzego Luboiniiskiego, jako kuratora pisze pod

dniem 12 grudnia 1850 r. z nietajonem oburzeniem: „Zai-

ste godne to uwagi, e kiedy u narodów cywilizowanych

literatów przed innymi do wszelkich w kraju urzdów po-

wouj— u nas przeciwnie autorstwo jest niejako win, jest

przeszkod do osignicia jakiegokolwiek urzdu w narodo-

dowych polskich zakadach. We Francyi i Anglii nie ma
prawie ministra, któryby nie by wprzód literatem. Lite-

ratom tedy, autorom, poruczaj zwykle ster pastwa; u nas

autorów, pod pozorem uiepraktycznoci nie tylko odpychaj
od kredytowjch i agronomicznych urzdów, ale nawet chc
wykluczy od steru naukowego Zakadu."

Pojmujc trafnie potrzeb obsadzenia wszystkich posad

w Zakadzie ludmi naukowymi, Bielowski jako zastpca

dyrektora nie ju ze wzgldów przyjani dla Szajnochy, ale

z dobrze zrozumianego interesu instytucyi, yczy sobie go-

rco, aby autor Bolesawa Chrobrego zaj miejsce p. Ro-

mankiewicza, o którym nie dziw, e nie bdzie wiedziaa

potomno, skoro o jego zasugach okoo dobra literatury,

czy nauki, nic zgoa nie wiedzieli wspóczeni...

Za natchnieniem i rad przyjaciela poda si Szajnocha

na kandydata ustnie pod dniem 6 padziernika 1852 r., lubo

jako politycznie skompromitowany z nie wielk otuch

i wiar w skutek swej proby.

W cztry dni póniej ówczesny zastpca kuratora, Mau-

rycy hr. Dzieduszycki, w pimie wystosowanem do Namie-

stnictwa, porusza kwesty obsadzenia wakujcj posady.

Memorya ten szczególne dzi budzi wraenie. Autor, ma-

jc wszelkie prawo do stanowczego owiadczenia, kogo na

tern stanowisku chce widzie, zdradza szczególn wstrzemi-

liwo; podawszy bowiem dwóch kandydatów, nie przechyla

si ani na jedne, ani na drug stron, zostawiajc tak rz-

dowi wybór midzy nimi...

Podobny sposób postpowania byby zrozumiaym, gdy-

by wspózawodnicy w równj mierze zasugiwali na uwzgl-

dnienie. Nie od rzeczy wic bdzie pozna tego, kto rywa-

lizowa ze znakomitym ju wówczas historykiem. By nim

p. Antoni uczkiewicz, dzisiejszy dyrektor eskiego semi-

naryum nauczycielskiego. We wasnem podaniu i w kura-



336 KLEMENS KANTECKI.

torskiem pimie ronie on istotnie w niezwyczajn znako-

mito. Podczas gdy Szajnocha owiadczy tylko po prostu,

e pragnie si ubiega o miejsce zastpcy kustosza, wspó-

zawodnik jego rozwodzi si szeroko i dugo nad sw uczo-

noci i rozlicznemi talentami; to t Dzieduszycki nie sta-

wiajc go wyój nad cenionego powszechnie pisarza, kadzie

przecie nacisk na jego rozleg i \Yielostronn nauk. Na-

uka ta przez dugie lat dziesitki krya si skromnie

w szczupym obrbie szkoy; dopiero przed szeciu laty

wysza na jaw w dziele, dajcem smutne wiadectwo o niz-

kim poziomie umysowym autora, któremu nawet znajomoci

pierwszych zasad gramatyki przyzna niepodobna...

Wyrzeczenie opinii o pimie hr. Dzieduszyckiego po-

ruczone byo Ivazimierzowi hr. Stadnickiemu, jako komisa-

rzowi rzdowemu. Ostatni wytknwszy, e w podaniu ku-

ratorskiem brak decyzyi, brak wniosku, co utrudnia jego

zadanie, gdy przekroczyby zakres praw swoich, stawiajc

ze swj strony wniosek samodzielny—przemawia porednia

bardzo wyranie za Szajnocha, gdy powiada, e, jeli Za-

kad ma wzrasta w powag i speni wytknite przez fun-

datora cele, powinien nawet podrzdne stanowiska obsadza

ludmi, którzy ju sobie zdobyli imi w literaturze. (i)

Jak widzimy—nie wymieniajc imion, usun komisarz

rzdowy wszelk wtpliwo co do osób kandydatów; jeli

bowiem chodzio o imi zasuone w literackim wiecie, mo-

na byo mie na myli jedynie Szajnoch...

Mimo tak niedwuznaczne owiadczenie wpywowego

urzdnika, waya si sprawa przez trzy z gór miesice.

„Jedni—mówi Wad. oziski—nie chcieli si zgodzi na

to, aby czowiek karany za polityczne przestpstwo, wszed

do Zakadu, zostajcego pod nadzorem rzdu—drudzy, a mia-

nowicie sama kuratorya, nie mogli przebaczy Szajnosze, e
niedawno wystpowa energicznie przeciw Zakadowi, kiedy

(1) „A uch ist wohl die weitere Auseinandersetzung dessen iiber-

flussig, wie sehr das Ansehen des Instituts gehoben und die Widmung

desselben ihrem Ziele niiber geriickt werden miisste, wann es gelingen

konnte, selbst untergeordnete Stellen durch Individuen zu besetzen, die

bereits einen Kamen in der literarischen Welt sich erworben haben".
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ten Z powodu niedonego kierownictwa chyli si ku upad-

kowi." A wrecie sprawa wzia pomylny obrót: pod

dniem 22 stycznia r. 1853 uwiadomi rzd krajowy kurato-

ry, e zezw^ala na umieszczenie Szajnochy przy Zakadzie

w charakterze tymczasowego zastpcy kustosza z pensy,

roczn 600 zr. monet konwencyjn, a niebawem nastpia

nominacya.

Szczliwy, e wrecie zdoby sobie jakie odpowie-

dniejsze zajcie, przynoszce skromn wprawdzie, lecz sta
i pewn pac—rozpocz Karol urzdowanie z dniem 1 lu-

tego. Odtd z waciw sobie gorliwoci zabra si do

spenienia obowizków nowego zawodu, a jak je pojmowa

i spenia, zobaczymy ponij.

Z powodu zaj bibliotecznych pónij, ni zwykle,

móg si puci na letni wycieczk dla poratowania nad-

wtlonego prac zdrowia. Otrzymawszy szeciotygodniowe

uwolnienie od suby, wyruszy 1 lipca do truskawieckich

kpiel. Z pory wakacyjnej, tak w tym roku, jak w na-

stpnych, posiadamy o Szajnosze najwicej wiadomoci, bo

jeli w cigu jesieni, zimy i wiosny, zajty cik prac,

a mao za murami Lwowa majc znajomych i przyjació,

rzadko dawa znak ycia, w cigu lata natomiast od-

bywajc kpielow kwarantann — mniej z interesu, jak

raczej z potrzeby serca do czsto si do nich odzywa.

To te z Truskawca mamy a trzy obszerne listy, pisane

pomidzy 6 a 11 lipca do pp. Wilda, Dra Marcelego Ma-

dejskiego i Bielowskiego, z których ostatni wprawdzie sil-

nie uszkodzony wskutek waciwego wydawcy Monumentów

otwierania przesyek pocztowych...

Caa ta korespondencya wskazuje, e nasz uczony

wród niezbyt pontnych warunków nie straci wcale hu-

moru i fantazyi, a na miesznoci i niedorzecznoci ludzkie

spoglda agodnem i pobaliwem okiem. „Na wieem
powietrzu— pisze do autora Wstpu /crf/ft/cznego—^otrzeh^

swobodnej samotnoci albo przyjemnego towarzystwa, a tu

o jedno i drugie nadzwyczaj trudno. Có dopiero, gdy u sa-

mego wstpu wycieczki kpielowj powita Ci, jak mnie,

piciotygodniowa (chc mówi piciodniowa—bo t kady
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dzie sta rzeczywicie za tydzie) ulewna, chodna, wietrz-

na niepogoda bez przerwy!"

Podobny stan powietrza mógby rozstroi mni.j nawet

nerwowy organizm; wytrway go Triiskawca znosi go je-

dnak z wielkim spokojem umysu. ,,Nie mogc cigle czy-

ta w owej stancyi, musisz chcc nie chcc przypatrywa

si na sali dziwnemu zbiorowi nudzcych si i nudnych fi-

gur. Szczliwy z literatów, który wtedy nie zaniecha

jeszcze pisania obrazków powieciowych! Nadarzyoby mu
sie tu niemao ku temu wzorów."

Szczegóowiej i ciekawiej opisuje swój pobyt w Tru-

skawcu i towarzystwo tamtejsze, panu Marcelemu Madej-

skiemu:

„Najprzód, kochany mój Marceli! musz upewni, i
nie mam splinu, zatwardzenia wtroby, nie stetryczaem,

nawet nie nudz si— co wszystko w naleytej potrzeba mie
uwadze, chcc uwierzy, e mój list dzisiejszy nie patrzy

na wiai i nie widzi przedmiotów chorem okiem óci i me-

lancholii. Do Ci jednak powiedzie, i od dwóch godzin

po naszem poegnaniu si na poczcie w sobot a do dnia

dzisiejszego we rod, nie widziaem si z Boem socem
a nie mog pozby si na chwil najnudniejszego z natr-

tów—deszczu. Towarzyszy mi do Mikoajewa— nie odst-

pi mnie w Stryju, dokucza ma w Drohobyczy, naprzykrza

si czwarty ju dzie w Truskawcu, gdzie cae nieliczne,

niezabawne, nietowarzyskie towarzystwo auje, e nie ma
ogona, jak niedwiadek, aby si z nudów i dsów uksi
w niego... Co do mnie, mimo deszczu i zaraliwoci ziewa-

nia, nie kwasz si, ani zorzecz memu losowi. Mam ci-

chy, schludny pokoik, z miym, zielonym widokiem, w tak

zwanych nowych azienkach na pierwszem pitrze, dokd
wyziewy kpielowe wcale nie przedzieraj si. Do poudnia

siedz w domu przy ksice albo w wannie. Po obiedzie,

spoytym przy osobnym stole, nie mogc dla deszczu wyj
na przechadzk, a nie chcc czyta wicj, zostaj a do

wieczora w salach traktyeruiczej i cukierniczj, przypatru-

jc si z niema przyjemnoci chodzcemu uodlibetowi

nudzcych si albo jeszcze nudniej rozrywajcych si figur.
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Czasem gram party szachów z Wojn, albo gawdz ze

starym komornikiem Pogodowskim. Ten ostatni jest mi

tu najszacowniejszem towarzystwem. Zreszt—pustki. Z po-

midzy goci umiabym wymieni tylko pastwa Michaów
Starzyskich, Cetnarskich, star Skarbkow w okularach ze

Lwowa, kilka zreszt nieznanych mi kobiet, kilku ksiy,
jakiego bankiera z Brodów, kilku pojazdowych mandata-

ryuszów, i kilku skrofulicziiych albo dychawicznych pani-

czów... A panien? za))ytasz. I owszem, s,— i nawet wcale

dojrzae—czem jednake bynajmniej nie powikszaj efektu

swojój egzystencji na wiecie i w Truskawxu. Tem cieka-

wsz uwag obudzaj jakie dwie adne niedojrzaoci, pan-

ny Gu bawice pod nadzorem surowej guwernantki, nie

chccej mimo rónych insynuacyi w'prowadzi ich na sal, w ko-

o pierwszego reunionu Truskawieckiego. Bo musisz wiedzie,

e wbrew radom i dziwnój jak zwykle nietowarzyskoci,

manifestujcej si osobliwie w obec literata, mielimy dzi

reunion—sproszony, zwieziony, zepchany gwatem i wym-
czony przez Pasynkowskiego i Krula... Skoczyo si atoli

na pógodzinnem obejrzeniu si wzajem, obejrzeniu zim-

nem, milczcera, zaguszonem nadto piekieln wrzaw Lu-

cyperowskiój muzyki cygaskiój, która chyba tyle czy to

starego, czy te nowego umie, ile j Pasynkowski przywi-

stywaniem dawnych polonezów nauczy. Mimo tych wszyst-

kich przyjemnoci i zabaw nie wytrzymam tu dugo i my-

l czsto o naszym projekcie órawiskim"...(l)

Niektóre ustpy póniejszego listu do Wilda, uzupe-

niaj przytoczone powyój pismo. Wspomniawszy o powta-

rzanych co wieczór tacach, mówi: ,,Ta ostatnia okoliczno

jest prawdziwym kopotem dla niektórych rzeczywistych pa-

cyentóvv, ile e mieszkajcy nad nimi na wyszem pitrze

ydzi i ydówki ucz si z tego powodu po caych nocach

kadrylów, mazurów i t. d., nie dajc spa ssiadom i otrz-

sajc wszystek tynk z wieo pobielonych sufitów, a nawet

same budynki do niemaego przywodzc niebezpieczestwa."

(i) Wspomniany tu projekt odnosi si do zamierzonych odwie-

dzin pastwa ebrowskich w órawnie.
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Dosadnie maluje dalej autor stanowisko literata, w obec

zwykych goci kpielowych: „Od dni dziesiciu—mówi

—

kpi si tutaj, pij wod tutejsz, podobn nieco do ma-
ryenbadzkij; a ile niebo niepogodne pozwala, uywam
wieego powietrza lasów i pól. Wszystko to byoby znonem
poniekd, gdyby nie cige prawie deszcze i niezbdna potrze-

ba stycznoci z niezabawnm dla mnie towarzystwem kpie-

wem. Ju to ono wprawdzie stara si uj mi poczonych
z t potrzeb przykroci, unikajc pilnie wszelkiego spot-

kania si z literatem. To niefortunne stworzenie, niezbyt

podane w kadym czasie i miejscu, jest zwaszcza w k-
pielach, przedmiotem prawdziwego lku i wstrtu. Jak

gdyby bowiem wszyscy gocie kpielowi spoczywali tu po

olbrzymich wysileniach i znojach umysowych— nie usyszysz

tu trzech sów, z których jedno nie zawieraoby przestrogi

najsurowszej: nie wyta nmysu! Ztd sam widok litera-

ta grozi poniekd niebezpieczestwem i bywa starannie omi-

jany. Z tem wszystkiem niepodobna unikn spotkania

i rozmowy przy ródle, u stou objadowego, na spacerze

—

a to nie dodaje bynajmniej smaku ani obiadowi, ani prze-

chadzce. Wracam tedy zawsze coprdzj do swego pokoiku

ustronnego, cichego, z przyjemnym zielonym widokiem i prze-
*

gldam Szkice /iistoryczne, które mam drukowa.'^

Wród tak nudnego i przykrego otoczenia obok „sa-

mozwaczych paniczów i niezbyt powabnych panien" zna-

lazo si jednak w póniejszych tygodniach kilku „rozumniej-

szych spóuczestników niedoli truskawieckiej." Naleeli do

nich przedewszystkiem: wspomniany ju stary komornik Po-

godowski i obywatel z Samborskiego, p. Sokoowski. Po-

ciga go ku sobie szczególniej drugi, ,,interesujcy si lite-

ratur, lecz na nieszczcie blizki postradania wzroku przez

katarakt, a ztd od niejakiego czasu wszelkiej monoci
czytania pozbawiony." Nie przeczuwa wówczas piszcy, e
i jego za lat kilka spotka los tak smutny...

Jedn z licznych zalet Szajnochy bya jak najcilej-

sza sowno i punktualno. Dla dogodzenia Bielowskiemu,

puszczajcemu si na wie, przyrzekszy wróci nieco rychlj,

stawi si w sowie: „W sobot rano - pisze 15 sierpnia

—

jak to obiecaem, stanem we Lwowie i byem ju na
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1

miejscu w kancelaryi." Tutaj czekay go mnogie i rónoro-

dne zajcia— przyszo bowiem pracowa za siebie i za przy-

jaciela, a w gmachu, z powodu restauracyi, panowa niead

i zamt: „W kancelaryi zastaem rumowiska. Za kilka

jednak dni wróci wszystko w czytelni, w muzeum i t. d.

do dawnego porzdku. Przez kilka pierwszych godzin urz-

dowania w sobot byem tak wycznie kilku niewczesnemi

wizytami bibliotecznemi i robot mularsk zaprztnity, i
nie mogem jeszcze rozpatrze si w programie czynnoci

moich w czasie oddalenia Twojego.'^

Czynnoci te byy liczne i nuce, jak wida z listu

pisanego pod dniem 9 wrzenia, ukazujcego przytem w pi-

knem wietle koleesk uczynno Karola: ,,Temi dniami

kurator (hr. Dzieduszycki) na zapytanie kogo w mój obe-

cnoci: kiedy powrócisz ze wsi, odpowiedzia spokojnie, i
zapewne dopiero z kocem miesica. Tymczasem ja tu

wjistocie po uszy mam roboty, od której jednak i Twoja

obecno nie uwolniaby mnie. Z aktu skontrowania powy-

mazywaem ju wszystkie ksiki z rewersów, z muzeum,

kancelaryi i t. d.— i nie mogc spuci si adn miar na

stypendyst, odpisuj saiti akt skontrowania na czysto.

Prócz tego wcignicie nowo kupionych ksiek do inwen-

tarza i katalogu — ta sama operacya z 80-ciu starcmi to-

mami, darowanemi w tych dniach przez Ks. arcybiskupa

ukasza, które potrzeba dopiero sprawdza z dawnemi ka-

talogami i egzemplarzami — cige ukady z rónerai dru-

karniami o druk Lindego — do czste kwerendy i odwie-

dziny goci bibliotecznych, zabieraj mi tyle czasu, e za-

pewne nawet do twego przybycia nie uporam si z odpisem

aktu skontrowego. O posiedzeniu publicznem 12 czy 13

padziernika kurator cigle wspomina."

Z rzadk w istocie pilnoci peni Szajnocha obo-

wizki kustosza; to t miao powiedzie moemy, e w ci-

gu iat trzech dokona wicj, ni inni w kilkunastu. Pi-

szcy ma prawo wypowiedzie to zdanie, bdc sam urz-

dnikiem Zakadu i majc na stwierdzenie swych sów wia-

rogodne dokumenta w aktach urzdowych. „Jego gorliwo

przyspieszya ukoczenie skontrowania biblioteki" — mówi

najwaciwszy w tej mierze sdzia, bo zastpca kuratora
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hr. Dzieduszycki, nie szczdzcy zasuonych pochwa pra-

cowitoci i sumiennoci urzdnika—w sprawozdaniach. Je-

go trudom zawdziczamy uporzdkowanie gównego katalo-

gu kartkowego i zaoenie czci przedmiotowego czyli

realnego. Ostatnia praca jest rzecz nader wielkiej potrze-

by i doniosoci, lecz zarazem tak olbrzymiej skrztnoci

wymaga, e po ustpieniu Szajnochy nikt jój nie odway
si prowadzi dalej; obecna za dyrekcya, zajta porzdko-

kowaniem rkopimiennych zbiorów, nic tak prdko jeszcze

bdzie moga dokoczy rozpocztego przeze dziea.

Z pocztku sam mozoli si nad tem przedsiwzi-

wziciem, przerastajcem siy pojedynczego czowieka; do-

piero po kilku miesicach przekonawszy si o niepodobie-

stwie sprostania zadaniu, przedoy kuratoryi wniosek

wzgldem przyspieszenia pracy. Kuratorya 'uznawszy su-

szno uwag kustosza—bo by w nim w samj rzeczy, lubo

do koca nie przestaje w aktach figurowa jako ,,zastpca",

wyznaczya mu fundusz na opacenie piciu dyurnistów,

którzyby pracowali wraz z nim i pod jego kierunkiem do

czerwca r. 1854. Bya-to ZL\pewne znaczna pomoc, lecz nie

trzeba jej przecenia; zmniejszaa bowiem jj wag nie-

wypowiedziana ignorancya, i nieuwaga, z jak ci pomocnicy

zbywali swoje powinnoci. Bezmylno niektórych z tych oso-

bistoci przechodzia wszelkie granice; biedny kustosz widzia

si ztd zniewolonym naprzód napomina, potem przeka-

da kuratoryi najniedbalej i najniedorzeczniej spisane kart-

ki; w kocu za oddala niepoprawnych, tracc przez to

czas drogi i zdrowie, gdy kady zawód podobny srodze go

dotyka.

Mimo tak niefortunne warunki, ranym krokiem po-

stpowaa robota. Cay katalog kartkowy by gotów r.

1854, lubo od czerwca zaprzestano uywa pomocy dyurni-

stów; wówczas bowiem pozostawao tylko 8000 kartek do

spisanii. Do dnia 8 czerwca rozgatunkowywa Szajnocha

24,000 kartek polskiego katalogu w 61 pudekach, pomimo

e równoczenie odryway go od tj pracy rozliczne inne

zatrudnienia, jak nadzór i wskazówki dla kopistów, co-

dzienne mudne zajcia kustoszowskie, czste, bo nieraz

caotygodniowe, zastpowanie dyurnisty w czytelni, oraz
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nieustajca, wielce mozolna korrekta Lindego, którj wy-

cznie trzy dni w tygodniu przychodzio powica. Zwy-

kle klasyfikowa na dzie po 140 kartek, czsto, jak sam

mówi: „nad jedn ksik o niezrozumiaym tytule, blisze-

go ztd wgldnicia w samo dzieo wymagajc, cae kwan-

dranse trawic." Pamita t naley, e przygotowujc

realny katalog w'edle metody synnego bibliotekarza Deni-

sa, rozdziela bibliotek na dwanacie dziaów, które razem

z poddziaami, tworzyy okoo stu rubryk. (1)

Znuony tak uciliw, piciogodzinn robot, wraca
z biblioteki, aby po krótkiem wytchnieniu w poudniowej

porze, zasiada znów do zaj nauczycielskich, do badania

i tworzenia, lubo wzrok wysilony i mczony gównie korre-

lit maczkowego sownikowego pisma, coraz wicj nie do-

maga. „O drugiej godzinie—pisze do matki—id z kan-

celaryi na obiad do traktyerni, gdzie si przy gazecie

i dwóch lub trzech cygarach (rano nie pal) przesiedzi a
do trzeciej. O trzecij do domu na krótk chwil, od 4-ój

do 8 ój dwie lekcye z pogadankami, po czem do domu na

noc, aby si z rana okoo czwartj obudzi i do Dój dla

siebie popracowa.'^ Ju z tego opisu wida, jak by pra-

cowitym, a naley pamita, e przeznacza go dla matki,

aby uspokoi troskliw o zdrowie syna i wyrzucajc mu
zawsze, e pracuje zbyt wiele. Szajnocha cign to jarzmo

nadmiernych trudów cierpliwie, pocieszajc si nadziej

zwykego spoczynku w letniój porze. Mia za tern wi-

ksze prawo do takich wakacyi, ze kuratorya kontraktem

z drukarni o przedruk Sownika Lindego, zastrzega sobie

przerw przez miesic sierpie. Tymczasem Bielowski nie

wytlómaczonym dla nas wypadkiem nie zwaajc wcale ani

na zwyczaje, praktykowane w Zakadzie, ani na smutny

stan zdrowia przyjaciela, któremu tem suszniój naleay

si wakacye, „wyjedajc na kilka tygodni ze Lwowa, za-

dysponowa cigy druk w tym miesicu", zwali wic na

zastpc kustosza cay ciar podwójnych^ bo wasnych i dy-

(1) Szczegóowiej o tem w sprawozdaniu z r. 1854, w publika-

cyi M. hr, Dzieduszycldego, ogoszonej w r. 1857, na str, 43.
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rektorskich obowizków. Dotknity tak bezwzglduóm po-

stpieniem Szajnochfi, wystosowa do kuratoryi energiczny

protest przeciw temu zamachowi. „Nieobecno pana Bie-

lowskiego—czytamy w jego memoryale—przez miesic sier-

pie, stawi gówn przeszkod wydawnictwu w tym czasie.

Jest bowiem p. Bielowski redaktorem i kierownikiem caego
przedsiwzicia, które bez jego nadzoru, bez przygotowa-

nych dostatecznie, ile mi wiadomo, materyaów, nieprzer-

wanie kontynuowane przez sierpie, bdzie musiao uledz

koniecznym niedostatkom, usterkom, niekonsekwencyom

—

za jakie niój podpisany adnej przyj nie moe odpowie-

dzialnoci."

Wystawia nastpnie rozliczno i uciliwo spywa-
jcych na siebie obowizków: „Sama korrekta druku dla

osabionych oczu, W7magajcych czstego odpoczywania

i dla koniecznój potrzeby kolacyonowania sam na sam(!)

przedruku z oryginaem", zabiera mu prawie cztery dni

w tygodniu — odrywaj go róne inne biece sprawT, nie

mówic ju o realnym katalogu. „Przez cae dwa miesice

nieobecnoci p. Eobeskiego, byem zamiast niego zajty usta-

wicznie w Czytelni. Obecnie wyjazd p. Bielowskiego zmu-
sza zastpowa go w wielu W7padkach, czsto z niema
strat czasu. Nadesanie Zakadowi przez Prezydyum lwow-

skie i krakowskie przeszo 680 sztuk nowych druków, ry-

cin i t. p., przydao kilkutygoduiowj pracy okoo uporzd-
kowania i wpisania tylu numerów."

Napomknwszy dalj, e w razie nie wstrzymania dru-

ku, niepodobna bdzie skoczy katalogu polskiego, jak si
spodziewano, do dnia 12 padziernika, to jest do dnia do-

rocznego posiedzenia, koczy z gorycz: ,,Wrecie zachodzi

jeszcze okoliczno, która im obojtniejsz jest dla kurato-

ryi Przewietnj, tm waniejsz natomiast dla mnie. Osa-
biony i cigle cierpicy wzrok mój ledwie podoa moe
korekcie. Spodziewana przerwa sierpniowa byaby mi ja-

k tak ulg przyniosa. Bez niej nie jestem zgoa w sta-

nie powiedzie, jak dugo bd móg cign jeszcze prac
tak zabójcz dla oczu, jak korrekta drobnego sownikowego

druku.'*

Powysza odezwa skutkowaa: hr- Maurycy Dzieduszy-
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cki zaleci w myl kontraktu, zawieszenie druku z kocem
20 arkusza, na cay miesic sierpie. Uwolniony wic przy-

najmniój od korrekty, musia jednak Karol spdzi cae la-

to w murach miasta i wród bibliotecznego pyu. To te
wkrótce day mu si we znaki bolesne skutki tego nate-
nia si; wiosn nastpnego roku trzeba ju byo co rychlej

myle o kuracyi. Nauczony smutnem dowiadczeniem po-

przedniego roku, wczenie ju, bo pod dniem 12 maja wy-

stosowa do kuratoryi prob o kilkutygodniowe uwolnie-

nie od obowizków: ,,Nadwtlone zdrowie, mianowicie wzrok

osabiony i cierpienia reumatyczne, które mi si upynionj

zimy dotkliwie uczu day, zmuszaj mi podj przydlu-

sz kuracy w porze letniej. Z polecenia lekarzy wypada

mi uy przynajmniej czterdziestu kpieli siarczanych, co

z podró i potrceniem zwyczajnych dni niepogodnych,

wymaga do omiu tygodni czasu. Upraszam tedy Przewie-

tn Kuratory o askawe udzielenie mi dwumiesicznego

urlopu od dnia 15 czerwca r. b."

Lubo majc wszelkie prawo do wzgldnoci, nie my-

la z nij korzysta. „Nie chcc—mówi—oddaleniem swo-

jm sprawia Zakadowi trudnoci w jego pracach bie-
cych, szczególniej za w nalecej do mnie korrekcie prze-

druku Sownika Lindego, porozumiaem si w tej mierze

z zastpc dyrektora w taki sposób, iby druk cigy a-
dnej zwoki nie dozna z mej przyczyny.^'

Mówic janiej , Szajnocha zobowiza si opaca
z wasnej szkatuy zastpc; by nim bardzo biegy znawca

jzyków sowiaskich, znany nam Wagilewicz.

Dzieduszycki, przychylajc si chtnie do proby ku-

stosza, „wynurza yczenie, aby kuracya i odpoczynek przy-

wróciy mu siy, które tak zaszczytnie umie powica dla

dobra Zakadu i dla umiejtnoci." (1)

(1) Szajnocha wyjecha do Lubienia w oznaczonym czasie, lecz

w kilka dni póniej odebra od kuratoryi wezwanie, aby z powodu

przyjazdu cesarza znajdowa si w kancelaryi Zakadu na dniu 22 i 23

czerwca. Dopiero wiec po dwudniowej przerwie móg wróci na miejsce

kuracyi.
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Rok 1855 naley do najwaniejszych w yciu Szajao-

chy; spotykay go w nim wielkie radoci i smutki wielkie.

Do powiedzie, e w tym roku drukowa Jadwig i Ja-

gielle (1) i zalubi kobiet, która mu si miaa sta praw-

dziwym anioem opiekuczym, a zarazem, e w nim straci

ukochan matk.
Dotkliwy ten cios spotka go na wiosn, jak -wida

z nastpnych, penych gbokiej boleci sów, pisanych do

Kornela Ujejskiego, 8 maja: „Tobie Bóg odebra dziecko

—

mnie to, czego mi nie da, co przed ujrzeniem wiata byo
moj wasnoci—wzi mi matk. To te, jakbym jakie

nowe, smutniejsze i samotniejsze ycie rozpocz od tej

straty. Zdaje mi si, e o cay wiek postarzaem si w du-

(i; Wild by zawsze nader sumiennym w wynagradzaniu prac

Szajnochy. Tak wysokich honoraryów, jakie on paci przj^jaci elewi, nie

bra podobno aden z prozaików ówczesnych. Walery oziski pisze

w jednym z listów: „Za Jagielle i Jadwiga wzi Karol 3758 zr. mon.

konw,'' Sara autor donosi w cztery lata póniig Karolowi Kaczkow-

skiemu: „Wild za 75 arkuszy Jadwigi w 1000 exemplarzach wypaci
mi 13,300 z. pol. t. j. po 180 z. pol. od jednego arkusza druku."

Przeliczywszy zote polskie na reskie, otrzymamy kwot, wymienion
przez oziskiego. Sumienny nakadca wyszed zreszt wcale dobrze

na Jadwidze-^ ju bov/iem przy wydaniu tomu trzeciego rozsprzeda by
wszystkie exemplarze pierwszego tomu. Ostatni tom wyszed w pierw-

szych miesicach r. 1856; w padziernikowym zeszycie Biblioteki tcar-

szawskiifj z roku poprzedniego spotykamy wiadomo o ukoczeniu

druku dwóch pierwszych tomów, w grudniowym nastpny wyjtek z li-

stu Szajnochy, pisanego zapewne jeszcze w padzierniku: „Tom drugi
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szy!'' Poeta pragnby rozerwa stroskanego przyjaciela;

sdzi, e \Yeselej byoby mu na wsi wród wiosennych po-

wabów natury. „Projektowabym Ci—odpowiada 19 m^ija

—

przejadk do mnie, gdybym wiedzia, e ona nie rozrani

serca Twego—wszak t drog zoczowsk zwykle do matki

jedzie—a teraz?"

Ale Opatrzno sprawiedliwa—po smutku gotowaa
Karolowi pocieszenie. W Lubieniu, dokd pody dla ku-

racyi, mia znale on, jakich mao na wiecie. Pozna

j dopiero w pierwszych dniach lipca; to t nie móg do-

nosi o niój w licie z 2go tego miesica, pisanym do pana

Madejskiego, który podajemy w caoci: „Potrzeba byo uro-

dzi sie pod tak figlarn konsteliacy, jak Ty, aby pisa li-

sty podobne twojemu do Lubienia. Tu w Lubieniu jednake

i twoja szczliwa gwiazda nie wystarczyaby, bo Lubie
to chodzcy — ba, gdyby jeszcze chodzcy! ale to — a-
cy, czogajcy si, na wózkach woony, szczudami podtrzy-

mywany—reumatyzm—a ten jest wprawdzie od wieków ro-

dzonym bratem, ale rodzonym Ivaimem dobremu humorowi.

I nawet tak dalece posuwa si ta antihumorystyczna wa-
ciwo miejsca, e najboleniejszych jej paroksyzmów do-

znaj wanie stworzenia najprzeciwniejsze zreszt reumaty-

zmowi i reumatykom, to jest panny, panienki, panniska

—

którego to ziela ronie i tu w Lubieniu tyle rónych ga-

tunków i podgatunków, ile ani Linneusz, ani Jussieu nie

wymylili w swoich podziaach rolin. Co do mnie, który

na szczcie nie jestem ani pann, ani doskonaym naw'et

reumatykiem—ja tylko z grzecznoci dla towarzystwa lu-

bieskiego dla witej zgody jestem w zym humorze i nu-

dz si. Gdy szczerze mówic, nie czuj ani jednego, ani

drugiego—zwaszcza gdy porzdna sota na dworze— o co

teraz dziki Bogu nie trudno. Siedz bowiem natenczas

Jadtcicji i Jagiey oddawna skoczony w druku. Teraz czeka mnie kil-

kotygodniowa praca okoo uporzdkoY.-ania rkopismu ostatnich arku-
szy tomu trzeciego, który w obecnej chwili postpi ju do dziesitego

arkuszu w druku. Po ostateczaem sprawieniu si z Jadwig upoizd-
kuj rkopisma do d.ugiego tomu Szhicóip historycznych."
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w domu—w pierwszym murowanym domu w Lubieniu

—

w Stancy i po 1 fi. na dzie i albo bij pchy, które z wszy-

stkich fadów i przegubów sofki obla, njnie uprzejmie

—

albo robi expcrymenta fizykalne z wiec, i tym niezna-

nym wcale—nie podobnym do znalezienia ktem, w któ-

rymby ona nie gasa od przecigów, albo zrzekszy si
przyjemnoci i rozrywek miejscowych—wracam de facto do

zabaw miejskich, to jest czytam i pisz do poudnia i po

poudniu. Po obiedzie zdarza si zawsze jaka gawdka

—

z ksidzem Kiejnowskim o Chrystianizmie, z Mizesem o he-

braimie—z garbuskiem Ochockim o muzyce— z dawnym to-

warzyszem wiziennym Garnyszem o Karmelitach— i t. p.

Ten ostatni ma (szkoda tylko e o mil 30 i kilka na Po-

dolu) dwie córeczki, z których jedna dojrzewa ju w córk

16 letni, a wedug zdania znanych mi przyjacióek maoco
starszych—a zatm najbezstronniejszych zazwyczaj sdziów

—

dojrzewa w dziw wdzików i mdroci. Otó to nadobne

i wonne zióko—bardzo rozmiowane w^ muzyce, pisuje do

ojca po muzykalia, midzy któremi take jaka „Polka Ma-

zurka czy Mazurka-Polka przez Madejskiego.'^ Ojciec na-

wzajem zgasza si do mnie o to—^ja nastpnie odnosz si

z tem do Wilda a na domiar chc tj obiecujcej pokrzy-

weczce przesa nasze mie feuilles aolantes par Richter.

Bd wic askaw dorczy twój egzemplarz jak najrychlej

(bo tylko kilka dni termin temu) Wildowi, którego osobno

prosz, aby mi go da przepisa i tu nadesa. Ty za

—

gdyby sie kiedy w lipcu, przy pogodzie nudzi we Lwo-

^Yie—nie leby zrobi, gdyby tu i mnie i twojego przyja-

ciela Ochockiego—i drugiego i trzeciego ze znanych i nie-

znanych czcicielów odwiedzi bogdajby na kilka godzin. Ma-

my tu jaki taki fortepian, mamy pann Grabisk ze Lwo-

wa, piewajc a spragnion akompaniamentu na fortepia-

nie i po za fortepianem—mamy serca, które Ci dawno

kochaj... Mein Liebchenf was willst du noc/i mehr?l

Pod t sam dat w^ licie do Wilda mówi, e dla

niego im dusza niepogoda, tem przyjemniejsza samotno—
„bo samotno wcale nowych, wcale zachwycajcych mi
studyów." Przypomina; e tu przed piciu laty rozpoczyna
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prac nad Jadwig i Jagidl^ e ztd znosi si ze s^Yym

nakadc, listownie w sprawie Szkiców. ,,Dzi— dodaje

z uczuciem zadowolenia

—

Szkice w schyku, a Jadwiga na

>vylocie. Dobrze wic sobie i o dzisiejszych tu nowych stu-

dyach lubieskich i kpielowych wró. Gdy za przyjdzie

pora wydania, czyli skromniej mówic, da Pan Bóg, nie

lOOO, ale 5000 egzemplarzy drukowa bdziem—bo to nie

Jagieo— i nie archidyakon gnienieski, i nie autor pasu-

jcy si dopiero z dowiadczeniami, nabytemi w cigu pra-

cy okoo Jadwigi—ale czasy Paska a bohaterem"...

Tym bohaterem chcia historyk zaciekawi swego wy-

dawc—my dzi wiemy, e mia nim by Jan III, a au-
jemy jedynie, e póniej skoczyo si tylko na wietnym

prologu do wspaniaej epopei.

Myl o nij wyrugowaa w tej porze inne projekta,

a mianowicie spowodowaa odoenie na pónij dziea

„o historyi przedhistorycznój'' t. j. o lechickim pocztku

Polski; autor bowiem „40ty rok ycia, do którego ju tyl-

ko niespena cztery lata, chce zakoczy t now, prac,

skoczon," a zamiar ten uzasadnia w artobliwy sposób:

„Rosyjskie przysowie kae w latach 30 by onatym,

a w 40 bogatym. Jeli mi tedy rok 30ty nie dopisa, pa-

mitajcie panowie nakadcy, aby 40-ty przynajmniej funk-

cy, trzydziestego zastpi"...

Nie byo zapisane w ksidze przeznacze, aby Szaj-

nocha mia dostpi kiedykolwiek zamonoci—lecz myl

oenku, lubo znacznie po trzydziestym roku, nawiedzia go

ju w kilka dni potem. Szczliwm zdarzeniem znajdujemy

si w monoci podania genezy i przebiegu uczucia naszego

historyka, dziki przechowanemu pomylnie listowi jego do

pana Józefa Jakubowicza z dnia y padziernika 1855 r.

Pismo to, nacechowane ujmujc, prostot i szczeroci nie

tylko nie grzeszy patetyczn przesad, w jakby moe po-

pado wielu na jego miejscu, lecz owszem zaleca si raczej

zbytniem umiarkowaniem, nie bdcem bynajmniej wyni-

kiem szczupego zasobu uczucia. Czytajc te sowa, tchnce

swobod i wesooci, wypowiadane niemal humorystycznym

tonem, czujesz, e w piersi ich autora ttni co wicej, ni

Dziea Karola Szajnochy T. X, 24.
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okazuj wyrazy — e on wychodzc ze swego szczcia,

na wasne uczucie spoglda z pewnej historycznj perspe-

ktywy, a wola nie domówi, ni powiedzie za wiele,

stwierdzajc prawd zdania, wyrzeczonego przed kilku laty

do jednego z przyjació, e ,,wszelkie wynurzenia uczu,

im mnij obfite w sowa, tm zwyczajnie bywaj gbsze
i szczersze/' (1).

Ów list, nieoceniony swoj charakterystycznoci,

brzmi jak nastpuje:

,,Dzikuj ci serdecznie za twoj ciekawo przyja-

zn. Juci jeli kogo, to Ciebie pragnem zrobi powier-

nikiem moich projektów. To te niejednokrotnie dopytywa-

em si o Ciebie i rodziców Twoich, zagldaem do ciemnych

zawsze okien ich mieszkania. Tylko do pisania nie mogem
jako zebra si w braku czasu. Twój list jednake nie

pozwala odwleka duój. Pisz wic— i pisz dokadnie,

gruntownie a osobliwie od samego pocztku.

Rzecz tak si miaa. Przed trzema czy czter laty

syszaem raz narzeczon moj nadzwyczajnie chwalon
z rónych zalet i wdzików, osobliwie za z nader szcz-

liwego daru ".noszenia najbiedniejszego losu z jak oso-

bliwsz pogoa^ i wesooci. To byoby co dla mnie— po-

mylaem—lecz nie majc sposobnoci spotka si z ni bez

umylnego szukania—zapomniaem. Po póroczu zdarzya

mi si wycieczka w miejsce, gdziebym móg j by widzie

—

i niezmiernie tm ucieszyem si—ale gdy nadzieja zawio-

da, musiaem znowu zapomnie. Po drugiem pórocza ze-

szedem si w towarzystwie z pewn nieznan mi matk
i córk, które przez dziwaczne nieporozumienie wziem za

pani i pann Biliskie—z niezmiernym moim alem — po-

niewa ujrzaem pann strasznie powszedni, wymuszon,
nieadn. Przez kilka dni gniewaem si na siebie, jak mo-

na byo tak dugo robi sobie najpikniejsze wyobraenie
o stworzeniu, które w rzeczywistoci nie warte rzutu oka.

(1) List z dnia 2 czerwca 1852 r. do pana Marceleg-o Madej-
skiego.
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Po trzeciem póroczu dowiedziaem si, em si wtedy

omyli by w nazwisku, i e mój pikny obraz jest zape-

wne i w rzeczywistoci równie nadobnym, jak w mojj
gowie. W tym samym czasie znalazem si w monoci
wywiadczy rodzicom mojój panny, wielce podówczas zgry-

zot i niefortun znkanym, do podan przysug. Gó-
wnym moe bodcem do tego byo yczenie: otworzy sobie

tym sposobem przystp do rodziców i córki

—

lecz po spe-

nieniu przysugi^ ogarnat mi wstyd prawdziwy^ wyrzuca-

jcy viiy i ze smutku rodziców^ z prostej materyalnej po-

mocy^ chcialcm uczyni sobie stopie do przychylnoci osoby)

która musiaaby bya okaza mi si uprzejm^ chociaby mo-

e w duszy miaa bya wstrt ku mnie. Odepchnem wic
z niechci mono zblienia si do mojej oddauna znajo-

mej—nieznajomej^ i znowu zapomniaem by o niej—a
oto bawic od dni kilkunastu w Lubieniu, sysz z bardzo

poczciwych ust, i za kilka dni nadjedzie panna, która

wszystkie dotychczasowe piknoci lubieskie przymi.

Któ to? pytam ja i kilku innych goci. Niejaka panna

Biliska—odpowiada zacny Walewski z Kodna. Ha! nie-

ma rady — pomylaem w duchu, wida los koniecznie

uwzi si na moj starokawalersk ysin. Za kilka dni

przyjechaa w istocie chora matka z adn, ho i wielce

energiczn panienk, nad któremi—jako dwiema samotnemi

osobami, przywaszczy sobie opiek ich dawny dobry przy-

jaciel, stary, siwy Walewski. Wkrótce poznalimy si, za

tydzie odjedajcy Walewski zda mi opiek nad pupil-

kami, a w tydzie od wyjazdu Walewskiego zgosiem si

z prob o rk—i otrzymaem j z bardzo miym umie-

chem. Dzi jestemy po wszystkich trzech zapowiedziach,

a za dni kilkanacie bdziem po lubie. Co dalej bdzie

—

niech los, który nas zbaamuci, troszczy si to. Co na

watach (we Lwowie) obaczysz, nie wiem, lecz w domu
moim—(na Syxtusce, w kamienicy niegdy Ramasettego,

przed Darowskimi, w oficynie na 2-giem pitrze, ostatnie

okna w tyle)—poznasz w onie mojej osob adn, waw,
nieuczon, nieco sztywn, cokolwiek hard, ale szczerze

mi przychyln i ufajc, gotow i umiejc znie w^szel-
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kie kopoty i troski ycia—bez stracenia fantazyi i umie-
chu na ustach. Zreszt koczy temi dniami rok 20-ty,

jest szatynk, rumian, i cho nie do adn, aby by
w cam znaczeniu pikn, zawsze jednak zanadto adn
i pikn— dla mnie. Masz wic dagerotyp— prawdziwy

a przynajmnij tak szczery, jak to pozdrowienie serdeczne,

którm tu kocz—proszc z niemiao spuszczonemi oczy-

ma o bogosawiestwo.'*



XIIL

Za cikie próby i cae lata gorzkiej niedoli, nie mo-

ga Opatrzno hojniej wynagrodzi naszego historyka, jak

darzc go dziwnie szlachetn, i pen powicenia towarzy-

szk ycia. Wszyscy, co mieli szczcie zna t niezwyk,

wyjtkowej dobroci kobiet, wyraaj si o nij z uczuciem

najwyszego uwielbienia, przyznajc jednomylnie, e, jeli

ona nie moga znale zacniejszego ma, on nie móg mie
lepszej i szlachetniejszej ony. Jak wysok wartoci mo-

raln odznaczaa si ta ze wszech miar niepospolita para,

okazuj sowa listu Walerego oziskiego, pisanego wkrótce

po lubie Szajnochy:

„Pani Karolowa, „,,smuka, nadobna, z drobn rcz-

k'^ ", jak j opisywano w Warszawie, to jedyny egzem-

plarz na caym Boym wiecie... Jak prócz Karola nie ma
ludzi, tylko stare dzieci, tak nad pani Karolowa nie ma
idealniejszego charakteru kobiety. Serce, umys, pikno..,

wszystko, wszystko... idealne... a nadto to serce, ten ro-

zum! Ona warta Karola, a Karol wart jej... Dobry, po-

czciwy, boski Karol rozkoszuje teraz przynajmniej... ach!

bo on te biedowa, biedowal Na samo opowiadanie dreszcz

przechodzi Ktoby sysza, ile razy on mnie zaje za naj-

drobniejsz rzecz, za najmniejsze nierozwane sówko, za

jeden niestosowny umiech, nie pojby nawet, e go ubó-

stwiam! Bo wiem, czuj, wierz, e z kadego jego sowa
bije mdro i zdrój najszczerszych chci, najgortszej y-
czliwoci ku mnie..."

Kto mimo zewntrzn ozibo i szorstko w bystrym
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i utalentowanym modziecu umia wznieci tak gorce

uwielbienie, ten doprawdy musia nalee do wyjtkowych

postaci, jakich w kadem spoeczestwie nie wiele. Owo
wspomniane przez oziskiego „rozkoszowanie" trwao nie-

dugo. Nawet po dostpieniu tak wielkiego szczcia, ja-

kiem byo polubienie ukochanej osoby, nie chcia Szajno-

cha puy w bezczynnoci. Uwaa zreszt, e mu wicej,

ni dotd, pracowa potrzeba, by zaoonemu wieo ogni-

sku domowemu nie zabrako oywczego wiata i ciepa.

Pojmowa on szlachetnie swoje nowe obowizki, i jeli jesz-

cze przed poznaniem póniejszj ony widzielimy go przy-

chodzcego jj rodzicom z chtn pomoc, tern skwapliw-

szym okaza si w tej mierze póniój...

Aby by w monoci uczynienia zado popdom ser-

ca, aby zapewni przyszo nowj rodzinie, zabra si do

pracy rycho i ze zwyk energi. W niewiele dni po lu-

bie ciotecznego brata, pisze \Yalery oziski do rodziców:

,,Karol zakoczy ju dnie miodowe i wróci do dawnego

trybu ycia, to jest kadzie si spa o 8-mj godzinie wie-

czór, a wstaje o 2-giej rano i pracuje to u siebie, to w biurze

do 6-tej wieczór. Czowieka z tak elazn wol, tak nie-

zmordowan pilnoci, niepodobna napotka nigdzie."
'

Bya to pora prawdziwego szczcia w yciu Szajno-

chy—pora, w której rozwijajc znane nam z autobiografii

porównanie, mówi z uczuciem bogiego zadowolenia:

— W Polsce wiosna bywa zwykle zimna i ostra. Nie

dana jej ta agodno i pogoda, jak nci pod obcem nie-

bem— ale za to jesie na naszej ziem.i bywa pikna i po-

godna, jak nigdzie. I moje ycie podobne do polskiego

klimatu...

Czemu ta pogoda jesiennj pory trwaa tak niedu-

go—czemu zamiast jasnych i agodnych promieni sonecz-

nych, ponura ciemno zasonia mu wkrótce spracowane

oczy!...

W r. J856 zawezwa hr. Gouchowski Szajnoch do

objcia redakcyi Rozmaitoci pragnc z nich zrobi co wi-

cej, anieli za czasów Ivamiskiego. Nasz historyk wy-

dawszy szczliwie Jadwig i Jagielle a majc tylko kilka-

set zr. staego dochodu, nie odrzuci propozycyi. Dziki
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temu pismo, którego przeznaczeniem byo wkrótce popa
znowu w stan pierwotnego niedoeztwa i w kocu upa,
miao sw, wietn er od lipca r. 1855 do lipca r. 1857,

to jest przez czas, gdy zostawao pod jego kierunkiem. Sam
on wprawdzie pisa w nim niewiele {O najnowszej litera-

turze polskiej. Pórocze literackie), ale umia pocign do

wspópracownictwa znakomitsze siy modego i starszego

pokolenia piszcych, poczwszy od Walerego oziskiego,
który go stale wyrcza w redakcyi, a skoczywszy na tak

rozgonym pisarzu, jak Korzeniowski. (1) Autor Spekulan-
ta usposobiony jak najserdeczniej dla autora Jadwigi, umie-

ci tu kilka drobuiejszyci prac swoich—nie skpili wspó-
pracownictwa i inni znani autorowie.

Posiadamy z koca roku 1856, bo z 27 grudnia list

SzaJDOchy do Jana Zacharyasiewicza, powicony gównie
'Rozmaitociom^ wskazujcy, jak si interesowa pismem.

"Wpadajc od razu in medias res^ mówi, e ,,chodzi o jaki

artyku, artykulik, artykultko do szanownych Rozn.ailoci'\

a proponuje „zamian, facyend". Sdzc, e przykad, da-

ny z góry, sprawi dobry skutek, donosi: ,,W" tej wanie
chwili otrzymaem bardzo adny humorystyczno-moralny

ustp od Korzeniowskiego, który miertelnie chory, jak mi
kto inny pod t sam dat pisze z AYarszawy, a przecie

mimo staroci i bólu w kiszkach nadsya mi cztery bitych

pisanych kartek wasnorcznego listu i artykuu. Nie bd-
cie wy modzi mnij uprzejmymi."

Kocowy ustp listu na inn nastrojony nut i wielce

charakterystyczny: 5,A jeli mi nie dacie, to gdybym przy-

(l) Byo naszem gorcem yczeniem odszuka listy Szajnochy,

pisywane do Korzeniowskiego; w nich bowiem mielimy prawo spodzie-

wa sie ciekawszych, ni gdzieindziej wynurze, , zwaszcza literacko-

artystycznej natury. Córka sawnego powieciopisarza, pani Falkenha-

gen-Zaleska owiadczya si askawie z szczer gotowoci uczynienia

zado naszej probie, lecz doniosa zarazem, e tak podane przez

nas listy mog si znajdowa tylko pomidzy papierami, pozostaemi

po nieboszczyku, a powierzonemi przed kilku laty za porednictwem

p. Lewestama p. Lowenthalowi pod warunkiem zwrotu. Udalimy si
w tym celu do p. Lewestama—lecz nie odebralimy odpowiedzi.
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najmnij móg by tam kilka dni z Wami razem. Bierz

czai'ci toNYarzystwo ladajakie!—daj Boe kademu towarzy-

stwo poczciwj, kochajcj istoty w postaci ony—ale i ka-

walerskie towarzystwo kilku przyjació i kolegów ma swoje

sodycz. Tymczasem có robi! Kon omnes possumus omnia\

a ja musz§ do korrekty Lindego, i co jeszcze gorsza, do

kompozycyi artykuów bez ochoty.'^

Jestto z naszego zbioru ostatni list, pisany od poczt-

ku do koca wasn, rk i to piórem, a wic przy udziale

oczu. Na wiosn roku nastpnego tak ju zaniemóg, e
musia si powstrzyma od pracy i nie uczszcza ztd do

Zakadu. „Nowonarodzonego syna—mówi Wad. oziski

—

obaczy ju tylko przez mg, zasuwajc gasnce renice."

Pod dniem 25 maja 1857 r. obc ju rk proszc

o czteromiesiczny urlop, mówi: „Dotknity cik niemo-

c wzroku, nie pozwalajc mi od niejakiego czasu peni
obowizków posady mojj, musz z polecenia lekarzy po-

dj kilkomiesiczn kuracy po za obrbem Lwowa."

Spieszy on naprzód do Brukseli, dokd wówczas zwo-

ano kongres oftalmiczny. Daleka podró i utrzymanie zo-

stawionój w domu ony z dzieckiem, wymagay znacznego

zasiku, a ze szczupj pensyi przypadao jeszcze '20 zr.

miesicznie Wagilewiczowi za udzia w pracy okoo druku

Lindego; to te w dwa dni póniój owiadczy ustnie Bie-

lowskiemu, jako zastpcy dyrektora (wszystko jeszcze wów-

czas w Zakadzie miao charakter tymczasowoci i zastp-

stwa), e wyrczyciela swego w robieniu trzecij korrekty

Lindego opaca nadal nie moe.
Pierwsi okulici europejscy, zgromadzeni w Brukseli,

nie przynieli choremu spodziewanj pomocy. Byo-to ju
za póno... Widzc, e o przywrócenie ostatecznie straconego

wzroku darmoby si kusili, przepisali rodki na wzmocnie-

nie starganych nerwów. Sam póniej mówi w licie do

genera-lekarza, Karola Kaczkowskiego, e ,,zbyli go ni-

czem, zalecajc morskie kpiele, wypoczynek, pijawki za

uchem'* i t. p.

Jeli narada z lekarzami nie szczególn choremu przy-

niosa pociech, ju wówczas bowiem wiedzia, jak srogie

czeka go nieszczcie, i tylko przez niezrównan delikatno,
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jak zapewnia pani Szajnochowa, nie wyjawiajc tej okru-

tnej pewnoci, na proby ony i przyjació podejmowa dal-

sz kuracy—wielk natomiast rado sprawio mu osobiste

poznanie koryfeusza historyografii polskij, tak zasuonego
i tak zacnego Lelewela. Spotkanie midzy tymi dwoma
ludmi, wielkimi nauk i charakterem, dugo upragnione

przez Szajnoch, miao by nad wyraz rzewne i radosne.

Na nieszczcie prócz gucliego echa tradycyi, nie posiada-

my adnego innego wspóczesnego wiadectwa w tj mierze,

ale godzi si sdzi o rzeczy z jej skutków. To pewna, e
jeli ju wpierw czyo nieznanych uczucie szacunku i sym-

patyi, wzroso odtd do wysokiego stopnia. Szajnocha je-

dynie dla Lelewela zabawi przez dwa dni w Brukseli,

a osobiste poznanie szanownej postaci uczonego starca li-

czy do najmilszych chwil w yciu. Lelewel pisze don po

niejakim czasie: „Albo si tu kto z Waszych stron zja-

wi, co mi powie, czy moecie podejmowa trudy z pomoc
cudzego wzroku? Tymczasem przyjmijcie rzewne, czue wy-

razy a zachowajcie mnie we wzajemnem sercu."

Za tak przyjazne usposobienie odpaca Szajnocha nie-

mniejsz serdecznoci. W znak najywszej czci dla starca,

powica mu tom Szkiców^ który si wanie wówczas dru-

kowa, a w kilka lat pónij daje wyraz swemu oburzeniu

przeciw jakiemu krytykowi ukochanego pana Joachima, piszc

do p. Bernarda Kalickiego (bez daty) sowami, nie obwi-

janemi wcale w bawen: ,,Z mioci i czci dla Lelewela,

którego danemi dzi ksikami broni chc od zarzutu

jakiego bazna w Tygodniku pozna?iskijn^ chcij mi Pan
nie odmówi uwanego poszukania nastpnych dzie..."

Po zgonie Lelewela da Szajnocha pochop do odpra-

wienia za jego dusz aobnego naboestwa w Starem mie-

cie, gdzie sam przebywa dla kuracyi. Naboestwo od-

byo si przy zgodnym wspóudziale duchowiestwa obu

obrzdków — i wobec nader tumnie zgromadzonej rzeszy

pobonych, jeden z kapanów powiedzia kazanie „przenika-

jce wszystkich gorcoci swego ducha i sowa", a autor

Jadwigi i Jagiey pod dniem 26 czerwca 1861 r. prze-

sa jednemu z pism lwowskich pikny opis budujcego
obrzdu...
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Z Brukseli, stosownie do rarly lekarskiej, pody Szaj-

nocha do kpiel, jakkolwiek wzywano go usilnie do Pary-

a, gdzie wród emigracyi znajdowa si kto, kto mia na-

dziej wzrok mu przywróci. O ciekawym tym szczególe

objania wyjtek listu Karola Sienkiewicza, pisanego jesz-

cze w lipcu do Bielowskiego: „Bardzo tu bolejem nad sta-

nem zdrowia pana Szajnochy. Jest tu w Paryu cudowny

doktór na oczy, nasz rodak ks. Kowalski. Po najlepszych

okulistach chorzy udaj si do niego, i on uzdrawia. Mi-
dzy takimi by ksi Hieronim Napoleon. Nieche si tu

pan Szajnocha wybierze. Midzy nami znajdzie si jak

w domu—kosztów poniesie nie wiele."

Ale chory przez szczególny wstrt do metropoli cywi-

lizowanego wiata, mimo wszelkie uatwienia, odmówiwszy

zachtom, pospieszy wprost do Ems. Sienkiewicz pisze

jeszcze pod dniem 22 sierpnia: „Pana Szajnochy nie ma
dotd w Paryu, Bohdan Zaleski mia od niego wiadomo
z Ems. Kwatery gotowe w dwóch miejscach czekaj na

niego. Stanie zapewne u doktora Gazowskiego. Tam mu
wygodniej bdzie. Boj si tylko, czy doktor klasyczny nie

bdzie mu odradza ks. Kowalskiego.'*

Wody Emskie nie posuyy choremu, wyjecha wic
wkrótce d) Spaa—ale i tutaj nie zabawiwszy dugo, pod-

y do Ostendy. W Spaa prdko schodziy mu dni, jeli

nie na kuracyi, to w miem towarzystwie rodaków, których

tam pozna wielu, a midzy nimi ks. Jeowickiego, ks. Kaj-

siewicza i dra Gazowskiego. Najwicej jednak przestawa

tu ze znakomitym filozofem, Augustem hr. Cieszkowskim.

Gównym przedmiotem zajmujcych rozpraw midzy tymi

niepospolitymi ludmi, bya sprawa norraandzkiego pocho-

dzenia szlachty polskiej. Kwesty t poruszy by ju Szaj-

nocha w artykule, umieszczonym, w ,,Kalendarzu stanisa-

wowskim", a zamyla j wanie uzasadni naukowo w ob-

szernem dziele. „Mile sobie przypominam — donosi nam

askawie hr. Cieszkowski—par tygodni spdzonych z Szaj-

nocha w Spaa, gdzie liczne i dugie po górach odbywalimy

przechadzki i po kilka godzin na ywych rozmowach tra-

wili. Nosi on si wtedy z myl swoich Lechicliich poczt-

ków i rozpowiada mi eon amore zasadnicze szczegóy za-
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mierzonego dziea, które ja znowu z ca wzgldnoci a ra-

czj z nalen tak ywotnemu badaczowi pielate staraem
si zbija, usiujc mu dowie, e co u Augustyna Tbierry

byo rzeczywicie genialnym pogldem i przyczynio si nie-

poraau do rozgmatwania dziejów Zacbodu, u nas owszem
byoby obdem, i choby pod piórem jasno widzcego i su-

miennego pisarza nie zamcio pierwiastkowych dziejów, to

przecie niebawem servmn pecus mniej krytycznych, a ten-

dencyjnych naladowców zapdzioby na wierutne manow-
ce... Kto z nas mia suszno i czy który z nas w jaki-

kolwiek sposób wpyn lub nie, na przekonanie drugiego,

w to tutaj nie wchodz; przypominam sobie tylko, e i szczu-

pa nasza korespondencya bya gównie t kwesty spowo-

dowana i okoo niej si obracaa."

Dzi nie podlega ju wtpliwoci, e Szajnocha mimo
ca genialno i erudycy, da si uwie udzcym pozo-

rom lingwistycznych wywodów. aowa naley, e nie po-

siadamy wspomnianych co dopiero listów Szajnochy, których

wyszuka nie dozwolio sawnemu mylicielowi chroniczne

zapalenie oczu. Potwierdza jednak sowa Cieszkowskiego

jedyny list jego, pisany do Szajnochy:

„Niepotrzebnie obwarowywasz Pan przysze dzieo

swoje przeciw wszelkim uprzedzeniom z mej strony. Uprze-

dzenia nigdy do umiejtnoci przystpu mie nie mog.
Dlatego te, choby si najmocniej wzdragaa we mnie du-

sza polska na samo przypuszczenie stanowczego dualizmu

w pierwiastkach naszego narodu, wezm dzieo Paskie do

rki, skoro nas Pan niem obdarzysz, z ca trzewoci
umysu i objektywnoci sdu, na jak tylko zdoby si

mog, a Pan zasugujesz. Wyznaj, i Pan przyznasz, e
do ustalenia przekonania potrzeba bdzie wicej, ni hipo-

tecznych dowodów i wywodów\ Cika sprawa. Nie mogo
si jej zaiste nic szczliwszego zdarzy, jak dosta si na

Paskie ramiona.'-

List ten pisa hrabia z Trouvile, pod dniem 8 wrze-

nia, w odpowiedzi na pismo Szajnochy, donoszce, e mu
Ostenda suy i e spotykaj go w niej niespodziewane i za-

dziwiajce owacye. ,.Zawszem wicej rokowa dla Pana

—
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pisze autor Ojcze nasza—po kpielach morskich, anieli po

Spaa. Upraszamy oboje o wytrwanie przy nich, o ile tyl-

ko pora dozwoli. Rónorodne odwiedziny i dopytywania,

które skromno Pask, zdumiewaj, mnie bynajmniój wzgl-
dem Pana nie dziwi. Nie pojmowabym owszem, eby mia-

o by inaczej. Co pani de Stael mawiaa o pci, równm
prawem zastosowa mona do narodowoci. Wobec wiel-

kich znakomitoci zacieraj si jój rónice. Có dziwnego,

e obce gubernatory i pukownik! w Ostendzie podzielaj

to zdanie?..."

Sowa powysze mog suy za miar europejskiego

rozgosu, jakim ju wówczas cieszy si autor Jadwigi i Ja-

gielij, któremu w sze lat pónij jako jednemu z naj pier-

wszych pisarzy wspóczesnych zoy uszanowanie korespon-

dent synnego pisma angielskiego Daily i\eicsj pan Souther-

land Edwards.

Jeli cudzoziemcy tak si zajmowali naszym uczonym,

có mówi o ówczesnem polskiem towarzystwie w Ostendzie.

Bawia tam pani Pruszakowa, dzi pani Duchiska, Ale-

ksander Groza i wielu innych, a wszyscy osobliwsz czci

i najwyszm uznaniem otaczali Szajnoch. Do ciekawych

epizodów z czasu pobytu jego w Ostendzie naley czsto

przeze wspominana scena z Leszkiem hr, Borkowskim.

Polska kolonia dowiedziawszy si o przyjedzie gonego
autora Parafiaszczyzny^ zapragna gorco pozna go oso-

bicie, co posyszawszy nasz historyk, przyrzek sprowadzi

dawnego znajomego. Borkowski dogodzi wprawdzie zja-

wieniem si pow^szechnój ciekawoci, lecz zabrawszy gos,

da nowy dowód swej zoliwoci—zarówno bowiem Szajno-

sze, jak caemu zgromadzeniu sprawi niespodziank...

Kuracya u wód nie przyniosa podanych skutków.

wiadczy o tem list, pisany wkrótce po powrocie do hr.

Borkowskiego. Prosi go historyk o kilka sów wasnor-
cznych, gdy „dla zrobienia przyjemnoci komu innemu,

wda si w konszachty ze zbieraczami autografów, i nie

ma teraz od nich spokoju." „Po kpielach belgijskich—

pisze dalj — nie doznaj adnj ulgi. Ze wzrokiem coraz

gorzj, a o studyach dawnym trybem nie ma ju mowy.
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Chyba tyle mi pozostao, ze cudz rk korespondowa

mog ze zbieraczami autografów. Nie chcieje tedy psu
mi u nich kredytu..."

Nieszczcia, jak wiadomo, nie zwyky chodzi poje-

dynkiem. Równoczenie z najwiksz klsk, jaka spotka

moe pisarza, równoczenie ze zmiejszajc si monoci
zapewnienia rodzinie bytu literack prac, zmniejszy si

i stay dochód, pobierany z Zakadu Ossoliskich.

Szajnocha ju od wiosny nie móg pracowa w biblio-

tece, midzy ustawami za instytutu znajdowa si paragraf

39-ty z kolei, opiewajcy jak nastpuje: „w przypadku nie-

zdolnoci przez chorob trwa, bez winy osobistej, dyre-

ktor, kustosz lub pisarz zachowa tylko poow pensy i^ a ma
mu by przydanym zastpca, pobierajcy drug poow". Na
mocy tego paragrafu kuratorya poczua si wedle wasnych

sów „do przykrego wprawdzie, ale w obec rzeczy publi-

czDj nieodzownego obowizku uprzedzi p. Szajnoch, e, gdy-

by stan zdrowia nie pozwoli mu przed dniem ostatnim

stycznia r. 1858 powróci do zwykych zatrudnie, przyto-

czony paragraf musiaby by zastosowanym z dniem 1 lu-

tego."

Uchwaa powysza zapada na dniu 30 grudnia r. 1857,

w miesic za pónij oznajmi Szajnocha, e istotnie „dla

cigej choroby oczu nie zdolen jest peni dotychczasowych

obowizków w Zakadzie."

Odtd pobiera tylko 350 zr. staej pensyi—ociemnia-

emu ju niemal i schorzaemu pisarzowi grozi wic znów

niedostatek. Szczciem znalaz si kto, co chcia i umia
wesprze nie skorego do przyjmowania pomocy od kogokol-

wiek. By-to jeden z najzacniejszych obywateli kraju, go-

tów zawsze do ofiary na rzecz dobra publicznego, Wodzi-

mierz hr. Dzieduszycki. Dziki usilnym naleganiom, udao

mu si nakoni znajomego od dawna historyka, do przyj-

cia drugij poowy pensyi. Aby usun wszelkie skrupuy,

uyto niewinnego fortelu: zarczono Szajnosze, e bdzie si

móg wywzajemni szlachetnemu mecenasowi udzielajc lek-

cyi dzieciom jego.

Nie teraz to dopiero pragn hr. Wodzimierz zape-

wni byt czowiekowi, którego charakter i nauk ceni na-
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der wysoko. Jeszcze w r. 1S47 widzc, jak utalentowany

pisarz walczy z ndz, nosi si z myl wsparcia jego usi-

owa, a wiedzc doskonale, e nie przyjmie darowizny,

znalaz sposób przyjcia mu z pomoc, bez dotknicia szla-

chetnej jego dumy. Oto, co o tem pisze do matki sam
Szajnocha: „Jak dugo w Tarnopolu zabawi, nie wiem
w tej chwili; dowiem si o tm jutro w drukarni, gdzie

wanie przed kilku godzinami rozstrzygn si bardzo wa-

ny dla mnie interes. W tój samej sprawie byli u mnie

przed chwil adwokat z modym Dzieduszyckim, który wresz-

cie formalnym prawnym ukadem, pooenie moje chwiejce

si dotychczas midzy rónemi propozycyami zadecydowa
stanowczo, przynajmniej na lat kilka= Stano tedy na zo-

bowizaniu si(^ z mojój strony dostarczenia co roku trzech

tomów historyi i zobawizaniu si przeciwnej strony, do za-

pacenia mi za kady tom 500fl."

Ukad grzeszy niepraktycznoci, z trudnoci bowiem

przychodzioby dostarcza rok rocznie, jakby na zamówienie

,,trzech tomów historyi", rozwiza si te z czasem; da
on jednak bodaj chwilow mono zasilenia chudej kiesze-

ni literata, który jak nas zapewnia pan Eustachy Rylski,

Bolesawa Chrobrego pisa przy bladm wietle ojówki.

O tych dawnych ,,ukadach wydawniczych", udaremnio-

nych „przez jakie dziwne nieporozumienie", wspomina

Szajnocha w kilka lat póniej odpowiadajc na owiadcze-

nie hrabiego, wyraajce gotowo do wydania Jadwigi i Ja-

gielij, gdyby si ksigarze nie chcieli podj nakadu. Au-

tor mia wówczas zamiar najznakomitsze swe dzieo, owoc

dugoletnich studyów drukowa wasnym kosztem, zdecydo-

wany sprzeda nastpnie cay nakad „chociaby tylko za

koszta druku...'' „Przez to— dodaje—ryzykuj wprawdzie

cae lub prawie cae honoraryum, lecz t przynajmniej ko-

rzy odnosz, e moja wasna praca przestanie mi by
ciarem."

Propozycya Dzieduszyckiego uja Szajnoch: ,,Nie

potrzebuj rozwodzi si nad tm, jak pocieszajc musia-

a by ta wiadomo dla literata, który podobnie jak wi-
ksza cz jego kolegów, nie przywyk do odbierania zbyt

czstych oznak yczliwoci ze strony towarzystwa."
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Mimo to i teraz nie korzysta z uprzejmoci zacnego

mecenasa, jak zrazu nie chcia równie korzysta z dobrych

chci Wilda, wyraajc si szhichetnie i skromnie: ,,ogra-

niczone rodki jego, nie pozwalaj mi zachca go do wy-

datków, za których odzyskanie rczy nie mog."
Z tej-to przyczyny pierwsze kilka arkuszy drukowa

na swój koszt tylko w 500 egzemplarzach, poczem gdy sta-

na ugoda z Wildem, przyszo je toczy raz drugi, gdy
nakadca uzna za potrzebne odbi tysic. (1) By-to z je-

go strony bardzo szczliwy pomys, bo ksika wyczerpa-

na wkrótce, w drugiem wydaniu staa si do obfitym za-

sikiem dla ociemniaego ju autora.

Zamiast opowiada szczegóowo, jak i kiedy przyszo

do zupenj utraty wzroku, wolimy przytoczy pikne so-

wa naocznego wiadka, Wad. oziskiego i wyjtek z wa-

snego listu Szajnochy. „Wzrok jego—mówi autor Opowia-

da JAIC Fana Wia Karwoja—gas na pozór powolnie, ale

niepowstrzymanie. Przepdzajc letnie miesice w Korczy-

nie, w Stryjskiem, czu Szajnocha ubytek, który kady dzie,

kada godzina niosy wiatu jego renic...

„Byy-to zapewne najboleniejsze chwile w jego yciu,

gdy z kadym wsciaodem soca zamiast wiata dziennego,

czu coraz gstsz, coraz ciemniejsz mg przed wzrokiem,

gdy uwaajc to stopniow^anie si zmroku, oblicza naprzód,

kiedy zagasn ostatnie renice, i zajdzie na zawsze przed,

okiem jego soce, gdy oblicze ukochanej maonki i ma-

ego synka, giny przed wytajcym si napróno ^Yzro-

kiem w coraz gstszych, nieprzeniknionych ju cieniach...

„A jednak chwile te przetrwa Szajnocha z t elazn
si swego charakteru, z t szlachetn rezygnacy, która

nawet skardze nie daa ulecie z ust jego. Widzc jeszcze

troch, pocz si z góry przygotow7wa do zniesienia cze-

kajcej go niedoli: usiowa przyzwyczai si do ycia

(1) Nie brako i innych propozycji: ze strony ksigarza peters-

burskiego, Wolfa i "warszawskiej „Spóki nakadowej", co wida z li-

stów Szajnochy do hr. Przedzieckiego i barona Rastawieckiego a mia-

nowicie z pisma, wystosowanego do pierwszego z nich pod dniem 17

kwietnia r. 1S54.
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W ciemnociach. Próbowa wic nieraz w nocy ubiera si
i rozbiera, szuka rozmaitych przedmiotów, chodzi, spe-

nia bez pomocy obcego oka rozmaite czynnoci codzienne...'*

Sam Szajnocha pisze, a raczej dyktuje na schyku ro-

ku 1S59, bo pod dniem '21 grudnia, do genera-lekarza . p.

Karola Kaczkowskiego: „Teraz kilka sów najserdeczniej-

szej wdzicznoci za askawe wspóczucie dla mojego cier-

pienia. Nie ma na niestety innj rady nad rezygnacy.

Od poowy ycia chorzaem zawsze na oczy, a od lat dzie-

siciu zaczo mi w zatrwaajcy sposób ubywa wzroku.

Mimo to nuyem oczy namitn prac z zamiowania, ci-

g prac obowizkow, cigemi korrektami, które od lat

pitnastu naleay do moich zaj codziennych. Przyczynio

si do tego dugie ycie siedzce, a dwa najpikniejsze lata

modoci, 18-ty i 19-ty, przesiedziaem za krat. In summa: ju
przed laty piciu, po ukoczeniu wanie Jadwigi i Jagiey^

nie mogem pracowa codziennie wicj, nad trzy do czte-

rech godzin. Przed trzema laty straciem wszelk wadz
czytania. Tego roku w jesieni straciem mono chodze-

nia bez przewodnika. Zaledwie w pokoju zoryentowa si
zdoam. Prawe oko cakiem ju ociemniao, lewe dogasa.

Konsultowani przed dwoma laty okulici w Brukseli zbyli

mi niczm... Przejedajcy tdy niedawno okulista ber-

liski utwierdzi mi w tm, o czem ja dawno wiedziaem,

to jest, e co ju utraciem, wróci si nie da, a dla ocale-

nia tej sabj reszty dobra byaby moe zwoka, któr zno-

wu inni lekarze mniemaj nader szkodliw dla mnie. Có-

mi tedy pozostaje innego nad rezygnacy, któr nieba a
skawe obdarzyy mnie istotnie w znacznej mierze. Jako
przestaj wdzicznie na tm,. co Pan Bóg da — mówi
o mojej biedzie jedynie, poniewa dae tego, Szanowny

Panie, — a o przyszoci znowu Panu Bogu piecz poru-

czam. ."

Byy-to sowa dobrego chrzecijanina i szlachetnego

czowieka— bya-to rezygnacy, godna lepszego losu.

Wiadomo o nieszczciu, jakie spotkao autora Ja-

dwigi i Jagielbj, rozbiega si po caym kraju, witana wsz-

dzie jako klska publiczna, i nie byo-to zaprawd czczym

frazesem, gdy pisze Kraszewski (25 lutego r. 1858): „nie-
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znajomych tysice prosz, ó przywrócenie Ci wzroku, jakby

si modliy o to dla siebie lub rodzonego brata...''

Sawny powieciopisarz przejty serdeczn yczliwo-

ci dla nieszczliwego podaje, mu rady celem odzyskania

wzroku, a stawiajc go wysoko jako gbokiego badacza

i wielkiego artyst w jednej osobie, wskazuje, o ile wyej
stan od wszystkich poprzedników: „Nie zbywao nam na

pracownikach, alemy nigdy nie mieli czowieka, coby mar-

twym materyaom umia da ycie i tchn w nie ducha...

Mymy dotd wicie szanujc kady ziomek naszej drogiej

przeszoci, nie mieli odwagi nic opuci, nic odrzuci, ui-^

czego si domyli, i jak zbolae dzieci, w izdebce utraco-

nej matki, py i proch nawet zamiatalimy jak relikwie."

Dzieu Karola Szajnochy Tom X L'ó



XIV.

Lkajc si „ostatecznej przerwy zatrudnie," jak sam

mówi w kilkowierszowej przedmowie, ogosi Szajnocha

tylko „sumaryczny rzut spostrzee," zamiast wyczerpuj-

cego dziea o „lechickim pocztku Polski," a pragnc sam

przynajmnij w najwaniejszyci rozdziaach dopilnowa

korrekty, wydrukowa je niezwykle grubemi czcionkami.

Na szczcie dla literatury nie byo-to ostatnie dzieo

pisarza, który mimo utrat wzroku, przywykszy do nieu-

stannj pracy, nie przesta wzbogaca pimiennictwa po-

dami, jeli nie swego pióra, to ducha. Oprócz wasnój, ol-

brzymiej pamici, nieli mu pomoc: zacna maonka i ró-

ni lektorzy. Byli midzy nimi ludzie intelligentni i zdolni,

póniej utalentowani pisarze, jak obaj oziscy, Tatomir,

Kalicki i inni—lecz nie brako i takich, co naduywali

cierpliwoci ociemniaego badacza, czytajc, jak sam po-

wiada ,,sejmik turecki," zamiast ,,ucki^'—przy tym licie

„cebula" zamiast ,,cedua/' w dodatku za „po caomiesi-

cznem wertowaniu w Niesieckim, szukaj ókiewskiego

w pierwszym tomie, z pow^odu, e go si tam raz znalazo

w rzdzie hetmanów."

Lechicki pocztek Polski wyszed z druku na wiosn

roku 1858 Autor niezadowolony z tego pobienego szkicu,

nosi si z myl uzupenienia go z czasem i dla tego my-

la o gromadzeniu nowych materyaów, a z jakim zapaem
to czyni, wskazuj nastpne sowa, pisane do Wilda

w lipcu: „Bd askaw wiadomym Ci sposobem zrobi kwe-

rend w Lipsku, czy u antykwaryuszów niemieckich nie do-
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stanie przypadkiem starego dziea Duchesne^ Scriptores

rerum iiormannicarum in folio, wydanie znajdziesz w kadym
leksykonie bibliograficznym. Badi to bd musz przed

mierci pozna to dzieo. Gdyby si gdzie znalazo, ^upro-

sibym którego z wacicieli bibliotek lwowskich, aby je

naby dla siebie, a w najgorszym razie, wzibym je na

mój wasny rachunek. Dlatego, zapytaj, zapisz i sprowad—
jeli mi kochaszl''^

Jestto wyjtek z listu, pisanego z wód korczynskich,

a obejmujcego nadto i te wyrazy: „Mimo soty i niewy-

gody, niele mam tu w Korczynie. Bo te to w istocie je-

den z najszczliwi ej pooonych zaktków kraju. tyca,
kpiele rzeczne, powietrze, temperatura codzienna—wszy-

stko w najwybóraiejszym gatunku. Na rok przyszy, jeli

Pan Bóg planów nie zmieni, bd was namawia usilnie

wraz z nami do Korczyna. Zwaszcza dla dzieci, jestto

prawdziwka kraina zdrowia. Rzecz osobliwsza—lud dorosy

wyglda tu prawie tak biednie i mizernie, jak wszdzie

indziój—dzieci w^szystkie hoe, rumiane, pyzate, a mio
patrze. Jak im bieda z prac dokuczy, zmizerniej i one...

Lechicki pocztek Polski, czy wyszed ju z cenzury w War-

szawie? Do poowy czerwca jeszcze to byo nie nastpio.

Tylko Maciejowski mia jeden egzemplarz i zabiera si

pisa recenzy— czy w^aciwie replik."

Ptównoczenie 10 lipca pisa Szajnocha do Wodzimie-

rza hr. Dzieduszyckiego:

„Pobyt w Korczynie znajduj istotnie bardzo przyje-

mnym i zdrowym. tyca mi wprawdzie nie suy, a rze-

cznych kpieli mam uywa dopiero pónij, lecz wiee,

orzewiajce powietrze jest w kadej chw^ili prawdziw roz-

kosz piersi. Korzystam te dosyta z tego daru boego

i, ile monoci siedz na dworze, dokadnij mówic na

socu, gdy z wielu innemi niedostatkami czy si tu

prawie zupeny brak cieniu. Na szczcie mamy codziennie

deszcz, który chodzi powietrze, ale te przeszkadza dal-

szym wycieczkom w okolic. Lubo mieszkania wszystkie

zajte—w jednym z dwóch dworów mieszkaj pastwo Sta-

rescy, w drugim pani ebrowska, prawie nie wida go-

ci i cisza zupenie wiejska. Nie brak przecie ciekaw7ch
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niekiedy spotka i pogadanek. I tak np. w wacicielu

maej czstki Korczyna, p. ^Vojciecllu Podliorodeckim, zna-

lazem dawnego koleg szkolnego, z którym nie widziaem

si od lat 24ecli, a który kilka lat ostatnich (1848—1857)

spdzi na wojaczce w Wgrzech i w Turcy i, w kocu jako

kapitan Kozaków Sadyka baszy. Wiele te opowiada mi

umie. Chciabym nie wróci do Lwowa, a z kocem
sierpnia."

Mimo wyraon, na pocztku r. 1858 obaw, nie za-

przesta ociemniay Szajnocha obdarza publicznoci coraz

nowemi utworami swego pióra. Jak dobry gospodarz, zbie-

rajcy w dniach urodzaju zapasy na czarne godziny nie-

dostatku, posiada on tak wielkie zasoby nauki, nagroma-

dzone dawniejszemi laty, e móg z nich czerpa dugo,

nie rozpoczynajc nowych bada, a uywajc tylko dla kon-

troli rki i wzroku pomocników, z których, jak wiemy, czsto

mia powód by niezadowolonym. Od czasu bowiem do

czasu spotykamy si z nastpnemi wzmiankami: „Ale bie-

da-to dzisiaj z temi studyami mojemi. Od dwóch dni sie-

dz bezwadny i bezczynny, bo opuszczony od lektora mo-

jego, który raz po raz skazuje mnie na takie nieznone

przerwy, lubo pienidzmi i przysugami dobrze sobie pa-

ci pozwala."

Ale uytkowanie z dawniejszych materyaów, spoy-

wanie owoców dawniejszycli poszukiwa, nie odpowiadao

szlachetuj ambicyi Szajuochy. Wola on, cho z ciszym
ni kiedykolwiek trudem, ])odejmowa nowe badania ró-

dowe; niestety zaledwie z czstki tych studyów byo mu
dane korzysta. ,,Zostawi nam wielk spucizn po sobie

—

mówi oziski—a przecie drugie tyle wzi z sob w grób

przedwczesny."

Do przedmiotów, którym po utracie nieocenionego

zmysu powici si z ywm przejciem i gorc mioci,
a z których urós nam jedynie wspaniay prolog do wiel-

kij epopei, n-ile ,,Opowiadania o królu Janie III."

Wiemy ju, e z ulubion t myl nosi si dawno, e
ncia go w porze, gdy jeszcze móg czyta wasnemi oczyma,

e wedle wasnych jego sów „zajmowaa go od lat kilku," ale

do urzeczywistnienia jej przystpi dopiero z kocem r. 1858.
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Zim tego roku przyrzek da ^lotcu ustpy z tój pracy,

a w czerwcu roku nastpnego rozpoczyna ukady z yto-

mirsk spók, ksigarsk, waciwie za naprzód ze zna-

nym sobie z Ostendy czonkiem spóki Aleksandrem Groz.

Z pierwszego listu, noszcego dat 10 czerwca, dowiadu-

jemy si o caym planie, rozkadzie i o treci dziea: Opo-

wiadania o królu Janie lU, napisane przystpnie, lecz

umiejtnie—zamierzone na kilka tomów, czyli kilkanacie

opowiada. I{ade opowiadanie stanowi bdzie w pewniej

mierze skoczon dla siebie cao i mogoby przeto wy-

chodzi jako osobny zeszyt lub tomik. Pierwsze opowiada-

nia maj napis: 1) Mciciel (historya rodziny Sobieskich

i ókiewskich), 2) Burza szwedzka. 3) Rokosz Lubomir-

skiego. 4) Elekcya króla Michaa. 5) Konfederacya go )-

ska. 6) Droga do tronu i t. d.

Jak wiadomo, tylko pierwszy ustp dziea doczeka

si opracowania, a atwo poj, jak niepowetowan stra:

poniosa literatura na tym ubytku. O doniosoci pracy tek

si wyraa znany ze swej skromnoci autor: „Przy studyac (i

i krytyce da si bardzo wiele nowego powiedzie o te a

wszystkim. Obraz króla Jana III. zyska niezmiernie prr.y

bliszem obeznaniu si z nim. T sam korzy odniesie

w Opowiadaniach moich wiele innych figur, mianowicie

królowa Marya Ludwika."

Jak ywo interesowaa go ta epoka, wida z listu pi-

sanego kilku miesicami wpierw do Lucyana Siemie-

skiego:

„Co do Morsztyna—spotkalimy si w gównym punk-

cie widzenia rzeczy. I mnie zajmuje mocno wielki projekt

Maryi Ludwiki. Nie obchodzi mnie wprawdzie sam Mor-

sztyn, ale znam jego udzia w tej sprawie. O dwuznacznym

stosunku z Lubomirskim nie przypominam sobie inuj

wzmianki, jak chyba t, któr czyni agent Kondeuszowski

w r. 1662 (Sienkiewicza ..Skarbiec' t. II. str. 383 i Ra-

czyskiego Portofolio M. L.) Wszake ten memorya znae
Ty zapewne o wiele dawniej odemnie. Zawarte w nim so-

wa o Morsztynie zdaj mi si dostateczncmi do zrozumie-

nia jego stosunku z W. marszakiem. Zbytniej delikatnoci

sumienia nie mniemabym zdolnym pana referendarza, czo-
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wieka uader elastycznego. Wszybcy oni brali pienidze,

a póniejsza rola Morsztyna nie atwo da si usprawiedli-

wi. Gdybym w dalszych studyach moich trafi na co ta-

kiego, coby rzucao wiato na dotknit przez ciebie kwe-

sty, z najwiksz przyjemnoci dabym Ci o tm wiado-

mo.^'
Wkrótce i z atwoci przyszed do skutku ukad mi-

dzy Szajnocha a ytomirsk spók,; ta bowiem umiaa go-

dnie oszacowa wysok wag prac historyka, a historyk ce-

ni obywatelskia pobudki, jakie ni kieroway. Wida to

z listu jego, pisanego do Grozy na dniu 23 czerwca, a roz-

poczynajcego si od piknego zwrotu: „Jeli ocigae si

dugo z pisaniem do mnie, w chci przesania mi kilku sów
niepospolitych, tedy udao oie to Panu nojzupeniej. Napi-

sae mi Pan w istocie co niezwyczajnie piknego — nad

wszelk bowiem myl pikn, ukadajc si w rymy, ja-

kiemi zapeniaj si karty albumowe, idzie myl poytecz-

na, przeprowadzona w czyn, o jakim donosisz mi w swoim

licie, mówic o wydawnictwie tanich ksiek w tysicach

egzemplarzy."

Wówczas nie tylko ,,stan ju pakt solenny^' wzgl-

dem Opowiada o króla Janie II1^ lecz nawet ofiarowaa si

,Spóka" z gotowoci podjcia zbiorowego wydawnictwa

wszystkich pism autora Jadwigi i Jagieify—któi-^-to jednak

propozycy odrzuci z powodu zwizków z Widem.(l)

(i) Okoo tego czasu (21 sierpoia 1859 r.) pisa do Szajnochy

Bielowski z Marienbadu:

„Na list Twój wczoraj wieczorem odebrany odpowiadajc, dono-

sz Ci, e poczciwy kasztelan {Fr. Wyk) bardzo si ucieszy, gdym

mu dzi rano na przechadzce ukony od Ciebie owiadczy. Dzikuje

on Ci serdei:znie za pami, a co do Wolfskrona waiós na pimie sw
propozycy, którby móg ukaza czonkom zebranym i powiedzie, e
oto pan Szajnocha wniosek ten robi. Zasugi y>^ydawcy legendy o Ja-

dwidze zupenie on uznaje, chocia jej podobno nie widzia, a usysza
dopiero o niej odemnie. Czy formalno ta jest koniecznie potrzebna,

w to nie wchodz, do e staruszek yczy solie tego*' i t. d. Nie

do zrozumiae sowa tego listu, wyjania ustp z pisma Szajnochy do

Lepkowskiego 7 maja 1859: „Mam tu we Lwowie towarzyszem lepo-

ty znakomitego archeologa Niemca, "Wolfskrona, wydawc szacownych
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Stosownie do przyrzeczenia nadesa Szajnoclia Mci-

ciela w padzierniku r. 1859, aby przed por, kontraktow

móg ujrze wiato dzienne. Ale chciao przeznaczenie, aby

zgromadzona na kontrakty w ytomierzu szlachta ziem ru-

skich nie skosztowaa jeszcze takiego przysmaku, bo ma-

nuskrypt uwiz gdzie w drodze. „Wiele na tem cierpi-

my — skary si 26 listopada prezes spóki, dr. Kaczkow-

ski — e nie moemy na kontrakty poszczyci si prac
Pask". Wypado wic po raz drugi sa Mciciela, o co

si wcale nie gniewa autor, lubo mu to przyczyniao ro-

boty: ,,Bd jak bd — nie ma nic zego, coby na dobre

nie wyszo. Przygoda z manuskryptem, zmuszajc do po-

wtórnej onego kopii, daje mi powód do ulepszenia rzeczy.

Jako chociaby teraz znalaz si pierwszy manuskrypt

—

skoro raz min termin wydruliowania go na kontrakty,

prosz stano^Yczo o wydanie pocztku naszej pracy z przy-

gotowujcej si kopii powtórnej."

Przewidziany powyej wypadek nastpi istotnie, a su-

mienny, troskliwy o jak najlepszy ksztat swego dziea au-

tor nie przesta si domaga wydrukowania ksiki wedle

powtórnej poprawnej kopii, która go kosztowaa trzy tygo-

dnie pracy i do stu zotych polskich wydatków na lektora

i przepisywanie.

Ale nie tu kres kopotom. W styczniu r. 1860 dosza

do Lwowa wiadomo, e Spóka ytomirska ukazem rzdu
rozwiza si miaa. Zaniepokojony t wieci Szajnocha,

pragnie ,,uporzdkowa pokrzyowane tem plany", proponuje

odstpienie niepotrzebnego ju Spóce, jak mu si zdaje,

manuskryptu, Kraszewskiemu do Gazety codziennej^ lub

zwrócenie go za zwrotem remuneracyi. Powziwszy te za-

Bilder der Hedwigslegende. Bardzo poczciwy i miy czowiek. Mieszka

tu od niedawna jako dyrektor loteryi. Od roku zaniewidzia prawie

zupenie. Za jego wydanie w. Jadwigi powinnibycie mu nadesa dy-

plom na czonka towarzystwa naukowego. Aktem takim przyznajemy

si jawnie do wasnoci wydanych przeze pomników sztuki, które

w najpeniej szem znaczeniu sowa s polskie, o rzeczach polskich

i w Polsce wykonane."
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miar zajcia sie innym przedmiotem, wyraa teraz po raz

pierwszy ch uwolnienia si od obowizku ,,kontynuowa-

nia Opowiada o królu Janie III, w pewnych wymierzonych

terminach i w ksztacie kilkoletniego dalszego cigu.

"

Chciaby przeto Mciciela ogosi jako odrbn cao, dal-

sze za czci „wypracowa w dowolnym czasie i ksztacie/'

Odpowied dra Kaczkowskiego uspokoia obawy Szaj-

nochy. Wspominamy o tych na pozór drobnych szczegó-

ach, gdy one charakteryzuj czowieka. Czy bowiem nie

maluj piknego charakteru nastpne sowa, pisane do ge-

nera-lekarza na dniu 10 lutego, a tómaczce powody ob-

jawionego poprzednio niepokoju: „Z caej duszy auj
i przepraszam, jeli ostatnim listem moim sprawiem Pa-

nom najmniejsz nieprzyjemno. Nic miaem adnj a a-
dnej myli po temu — i bardzo si ciesz, i pod jakkol-

wiek firm zostawa mog nadal w stosunku z Panami, któ-

rzycie mi okazali tyle wspóczucia. Jedyn pobudk mo-

jego szybkiego listu bya obawa, abym przy rozwizaniu

Spóki nie musia pozosta dugo w takieje samej niepe-

wnoci co do moich dalszych z ni zwizków i obrachun-

ków, w jak przed rokiem wprawio mi równie niespodzia-

ne rozwizanie redakcyi Sowa, Podobnie, jak ze Spók,
byem take w rachunkach ze Sowem^ ale e dostarczony

a jeszcze nie wydrukowany rkopis by na nieszczcie nie-

co mniejszym od nadesanego honoraryum, wic znalazem

si w bardzo przykrym kopocie, co z tego bdzie. Osobi-

ste zawieruszenie redaktora nie pozwalao mi zgasza si

wasnym listem do niego—a en sam przez kilkanacie mie-

sicy adnej o naszym zapltanym stosunku nie da mi wia-

domoci—co mi jeszcze po dzi dzie niesmak obudz. Te-

go samego i ze Spók obawiajc si, chciaem jak naj-

prdzej mie od nij absolutorium— i dla uatwienia Panom
wygodnj ze mn seperacyi, sam jeden i drugi sposób zu-

ytkowania mojej nieprzydatnej ju (jak mi si zdao) pra-

cy wskazaem. Skoro jednak rzeczy inaczej stoj, skoro

n)oecie i chcecie by dalej nakadcami moimi—zgoda i sto-

kro zgoda i najserdeczniejsza wdziczno za przyja
Wasz w dodatku.^'
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Na dowód za, c owa trosidiwo o interes wydaw-

ców, bya szczer i serdeczn, nic od rzeczy bdzie doda,

jakie niepokoje drczyy go wpierw w stosunku z redakcy.

Sowa- zanim jego praca zostaa ogoszona w
,,
pimie zbio-

rowm" Oliryzki.

W listopadzie r. 1858 zgosi si§ do Szajnocliy Oliryz-

ko z prob o w^spópracowuictwo. Odebrawszy yczliw
odpowied, nadesa mu nieproszony — w styczniu zaliczk

wysokoci 200 rubli. Z kocem tego miesica wyprawi
Szajnocia kilkoarkuszowy, znany szkic p. t. Sowianie w An-

daluzyi^ który do kwietnia nie ukaza si w druku. Pro-

szony wic o artyku dla Dodatku do Czasu a przypuszcza-

jc, e Sioico nie odzyska monoci wycliodzenia, proponuje

nabycie szkicu od Okryzki. Domaga si rychój decyzyi,

bo udaby si jeszcze gdzieindziej, „aby nie mie na sumie-

niu lionoraryum za artyku nie zuytkowany.'*

Z tego listu dowiadujemy si, z jak wielkim mozoem
przychodzia mu teraz twórcza praca; „Zachodzi w^szake

kwestya o miar honoraryum od arkusza. Od Ohryzki za-

daem takiej ceny, jak mi tutaj ofiaruje Dziennik litera-

cki za kady arkusz druku, gdybym chcia pisa dla nie-

go, to jest 50 firn. Jako w dzisiejszem kalectwie mojem,

kiedy kady arkusz ródowej pracy kosztuje mnie miesic

czasu i wicej, a samemu lektorowi paci musz miesi-

cznie 15 fl. sreb., niepodobnaby mi byo przesta na mniej-

szem honoraryum, z którego uzupeniam niezbdne potrzeby

ycia/'

Wracajc do ytomirskich wydawców, gotów im Szaj-

nocha przesya co kilka miesicy co do druku, byle po-

zwolili, e wobec zmiany firmy i co za tem idzie, ukadu
wydawniczego, on równie zmieni plan swych pism: „Nie

upierajcie si przy tem, aby to, co Wam od pórocza do

pórocza nadsya bd, stanowio zawsze bezporedni kon-

tynuacy moich Opowiada o królu Janie III. Nadeszl ja

w swoim czasie Opowiadania, drugie, trzecie i coraz dalsze,

ale niech mi zostawiona bdzie wolno przeplatania onych

innemi publikacyami, które moe nawet wikszej bd war-

toci, a do których chwilowo pociga mi niepowstrzymana
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mio autorska. Widzicie Panowie, i to wymaganie z mój

stroD}' nie w czem iunem, jak tylko w czysto literackióm

zamiowaniu ma swoje ródo—przeto t susznie poba-

liwo mu okaza wypada. Dla Panów za wyrozumiao
taka byaby tern atwiejsza, i moje rozpoczte Opowiada-

nia o królu Janie, stanowic zawsze pewn, skoczon w so-

bie cao, mog snadnie przerywane by publikacyami in-

uemi, które nadto te samg epok maluj i wyjaniaj. Mam
te wszelk nadziej, i kochani Panowie przebaczycie mi

dan tu modyfikacy i przyjmiecie w maju lub czerwcu

z niemniejsz yczliwoci rkopis spory, lubo nie bdzie dru-

giem z kolei opowiadaniem o królu Janie. Gdyby spóka

istniaa dotd i nie chciaa bya zezwoli na proponowane

tu zboczenie od pierwotnego ukadu, bybym musia zape-

wne dwiga jarzmo zaw^artego z ni lubu—ale przy tera-

niejszej zmianie stosunków, nie wiem doprawdy, jakbym

si opar sercu, cigncemu mi chwilowo do pracy innej,

gdybycie Panowie w roli surowych opiekunów przeszkadzali

temu romansowi midzy autorem a dorywczo ukochanym

przedmiotem. Wybaczcie wic askawie staremu kochanko-

wi wyszperanych przypadkiem, a wielce ciekawych szparga-

ów i róde...^'

Mylcy czytelnik odgad ju niezawodnie, o jakiej-to

pracy mowa. W nastpnym licie (20 marca 1860 r.) po-

daje sam autor tytu i plan dziea—oba z biegiem czasu

zmienione: „Bdzie to wic ksika okoo trzydziestu arku-

szy druku, pod napisem: „„1646 i 1648. Ustp z dziejów

Ptzeczypospolitj polskij. Opowiadanie i róda. Napisa

i zebra Karol Szajnocha"-'. Skada si bdzie ta publika-

cya z dwóch czci. W pierwszej pod tytuem „Opowiada-

nie'' dam mój wasny obraz wypadków r. 1646 i 1648

—

w drugiej pod tytuem: „róda^S umieszcz zbiór niedru-

kowanych dotd, a bardzo wanych materyaów historycz-

nych do pomienionych dwóch lat—z rónych rkopisów Za-

kadu Ossoliskich i innych ksigozbiorów tutejszych. Opo-

wiadanie moje uczyni 12 do 15 arkuszy druku—róda przy-

najmniej 15. Sdzc po zapale, z jakim wziem si do

tej pracy, mam nadziej, i to bdzie jedno z lepszych
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dzie moich. Wykocz ja w maju lub czerwcu. Raczcie

mi tedy donie, czy j przyjmujecie lub nie."

Szanowni v;ydawcy z ytomierza wyrazili najywsz
ch nabycia Dwóch lat z dziejów Polski i przysali nawet

w tym celu zaliczk, ale blizka ju przyszo miaa okar

za, e Szajnocha podj si pracy przy braku wzroku zbyt

uciliwiej, aby j móg ukoczy tak wczenie. Zapowie-

dziane tu dzieo miao go kosztowa daleko wicej trudu,

anieli mniema pierwotnie; przyczyni go te sobie, zmie-

niajc ukad ksiki, której, jak widzielimy, zrazu prze-

znacza ksztat, przyjty w kilka lat potem przez Kalink
w Ostatnich latach panowania Stanisawa Augusta. Jak za
pikne i chwalebne pobudki wpyny na zwok wydania,

wida z ostatniego z kolei listu, pisanego do Dra Kaczkow-

skiego pod dniem 17 maja r. 1860: „Teraz o rublach.

Wdziczny jestem z caej duszy za to uczucie przychylnoci,

które Was, kochani i askawi Panowie, przywiodo do na-

desania przydatnej w kadym razie pomocy, bez zada-
nia jej z mojej strony — ale z samemi pienidzmi kopot
prawdziwy. Jake bowiem przyj, kiedy, gniewajcie si,

nie gniewajcie! nie mam nic w tej chwili do ofiarowania

Wam wzajem. Powtarzam: gniewajcie si, kochani Pano-

wie, czy nie gniewajcie! Pracuj w mojem kalectwie, jak

mao kto z najzdrowszych, a jeli mi praca nie idzie tak

sporo, jakby tego Wasz i mój wasny interes da lub

jeli nie mog przenie na sobie, abym dawa do druku

prac nie cakiem jeszcze dojrza i przetrawion — nie

chciejcie poczytywa mi tego za win. Gdyby waciwa
Spóka bya istniaa, bybym zapewne w pocie czoa wlók
moje jarzmo — teraz za Waszm wasnem przyzwoleniem

oddychajc swobodnij, lubo z wasn strat materyaln,

niech te mam wolno wypracowania przedmiotu z tak
swobod i dokadnoci, jaka potrzebna jest kadj ksi-
ce uczciwszj. Miaem niestety nadziej upora si z ow
wzmiankowan Wam prac o latach 1646 i 1648 przed za-

mierzonym wyjazdem na wie—tymczasem okazao si ina-

czej. Nie tylko nie mogem jej wykoczy, lecz nie mog
jój nawet cign dalj bez tysica ksiek i materyaów
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na wsi. Musze wic odoy ja a do zimy, a na wsi za-

j sie czem atwiej szui. Jeli wic clicecie i moecie

czeka do zimy, przyjmuj Wasze ruble jako zaliczk. Je-

li nie, odbierzecie je sobie proponowanym przez Was sa-

mych sposobem. Wzywae mi, Drogi Panie, poprzednim

listem do nadesania liilkunastu biletów na drugie wydanie

Jadirigi. Posyam tedy 20, których warto równa si bez

maa otrzymanj zaliczce. Tak i rachunek nie poszwankuje

i mio cafj; zostanie."



XV.

w roku 1860, jak wiemy, przerwa Szajnocha studya

nad Dwoma latarnia gównie dla tego, aby przysposobi do

druku trzeci tom Sz/cicóto i nowe wydanie Jadwigi i Ja-

gie/t/. Nie brako mu wówczas innych propozycyi z ró-

nych stron, a byy mi§dzy niemi i takie, z któremi nie

bardzo wypadao przystpowa do pierwszorzdnego pisarza.

Mieszka wówczas w Warszawie p. Adam Dzwonkow-

ski, który zwinwszy ksigarni w Norwegii, kupi Zakad

litograficzny Pecka i pragn na szerok skal rozwin
wydawnicz dziaalno. Wydawszy wizerunki królów pol-

skich z tekstem Juliana Bartoszewicza, chcia on jeszcze

pozyska drugi tekst do mniejszej edycyi tyche wizerun-

ków, a sdzi, e tj pracy podejmie si pierwszy z histo-

ryków polskich—e zarzuci ródowe badania, aby uczyni

zado jego yczeniu. Czujc jednak ca miao podo-

bnego kroku, umyli p. Dzwonkowski uy porednictwa

pani Eleonory Ziemickij—ta za znowu porednictwa Win-

centego Pola...

Wybór porednictwa nie by najszczliwszy; stosunki

pomidzy Szajnocha a autorem Mohorta ozibiy si osta-

tnimi czasy z powodów nie tylko nam, ale i samemu histo-

rykowi nie zupenie wiadomych. ,,Ciesz si bardzo—pisze

do Siemieskiego na dniu 19 marca 1859 r.—z nadziei oba-

czenia si z Tob na wiosn. Radbym sobie wynagrodzi

ten dziwny kaprys Pola, który po najprzyjaniejszem nie-

gdy poyciu ze mn, bez najmniejszego kiedykolwiek powo-

du do nieporozumienia z mojj strony, przez cay zeszo-

roczny pobyt we Lwowie nie chcia si widzie ani razu ze

mn, ani z Bielowskim/'
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Pol odesa list pani Ziemickiej z krótkim wasnym
dopiskiem. Do\Yiedzia si z pierwszego Szajnocha, e ,,idzie

o skrelenie caych dzieiów w sposobie biografii królów, re-

dniej rozcigoci", i e wydawcy zaley na tem, aby te

biografie wyszy z pod pióra „naszego niewidomego^ a tak

wzniosie patrzcego historyka../'

Ale ten historyk nie nalea do ludzi prónych, czu-

ych na pochlebcz frazeologi, a bardzo nie lubi, gdy kto-

kolwiek wbrew duchowi jeyka, ociemniaego nazywa ,,nie

widomym '. Wyraz ten niemile podrani jego nerwy, bo

wkrótce potem w licie do Dra Madejskiego prosi z prze-

ksem, aby „ludzie widomi (jak Warszawianie mówi), nie

chcieli rachowa si zbyt surowo z nie widomymi. ^.^'^

Odpowied brzmiaa oczywicie odmownie, lecz nie zra-

zia p. Dzwonkowskiego, który przez usta szanownej filo-

zofki owiadcza ponownie, jako ,,nie moe si wyrzec sod-

kiej nadziei, e pióro Karola Szajnochy, a raczej wielki je-

go umys przewodniczy bdzie wanemu przedsiwziciu...*'

Równie jak od podobnych propozycyi, trudno si byo
znakomitemu pisarzowi u\volnl od usilnych nalega, aby

powróci do tak dawno zarzuconego a wstrtnego nauczy-

cielstwa. Niektóre mamy i ciocie pragny rozgonej jego

sawy uy dla dogodzenia swej ambicyi; schlebiaa im bo-

wiem myl, e ich córki i siostrzenice „sucha'' bd wy-

kadów genialnego czowieka—jak gdyby ten czowiek nie

móg lepiej zuytkowa swych si i swojego czasu...

Jak ksigarz warszawski, tak i one za porednictwem

osób wpywowych, koatay do ociemniaego uczonego. Mo-

glibymy wymieni imiona niektórych z tych pa; zamiast

tego wolimy przytoczy ciekawy wyjtek z odpowiedzi, da-

nej Maurycemu hr. Dzieduszyckiemu, nie wiadomo przez

kogo uproszonemu za porednika. Byo-to w jesieni r. J860.

Szajnocha, który przez cig urzdowania swego w Zakadzie

z zastpc kuratora zostawa w jak najlepszych stosunkach,

tómaczy si obszernie, dlaczego musi odmówi wezwaniu:

,,Wydanie Jadwigi i trzeciego tomu Szkiców (otrzy-

manem za ten tom honoraryum opacam druk i papier je-

dnego tomu Jadwigi) tyle mi pracy zadaje, e jej codzien-

nie powici musz przeszo 7 godzin t. j. od 9^2 do 12
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rano, a od 2^2 do 7 i dUiej po poudniu, przez który-to

wszystek czas mozole si z dwoma lektorami, Kalickim

i Sonickira, nad rewizya i bardzo gst poprawk manu-

skryptów, studyami nowych róde, korrekt kilku arkuszy

druku co tydzie, szerok korespondency wzgldem prenu-

meraty i t. p. i t. p- Podjcie si jednogodzinnej /e/fc//i t. j

przynajmniej dwugodzinnej przerwy co drugi dzie, ujoby
za nadto wiele czasu tym zatrudnieniom biecym, a ponie-

wa druk obydwóch dziel ju si zacz i musi i nieprzer-

wanie, wic nie ma sposobu zrobi sobie folg na chwile.

Ale ta jedna przeszkoda jest dopiero przeszkod mniejsz.

Nierównie wiksz trudnoci jest mi stan zdrowia/'

Wspomniavvszy, jak szkodliwie zawsze wpywao na

jego zdrowie udzielanie lekcyi, dodaje, e dawniej zaradza-

y po czci zemu i wiek modszy i przechadzka na wie-

em powietrzu z lekcyi na kkcy—wykazuje dalej, e obe-

cnie zupenie inaczej i z wzruszajc prostot maluje swoje

smutne pooenie:

„Dzi, kiedy przy ustawicznem siedzeniu w domu,

(a jake uywa mam wiele ruchu zwaszcza w zimie?) przy

cigej przy tem pracy, (a jake mógbym siedzie cigle

bezczynnie?), wrecie przy tem niezmiernie trudnem i nat-
ajcem yciu przez cay dzie po omacku a robieniu stu-

dyów ustawicznem informowaniem i pytaniem i odbieraniem

faszywych odpowiedzi, staem si tak draliwym w tej mie-

rze, i lada ywsza rozmowa pozbawia mnie na kilka go-

dzin snu w nocy, a lada bezsenno umcza na cay dzie

—

dzi czstsze dawanie lekcyi, lubo na pozór tak atwe dla

mnie i materyalnie przydatne, byoby mi niestety zajciem

najuciliwszem.'^

Nie mniej dokuczliwem, jak tamte, stawao mu si

natrctwo dziennikarzy i literatów lwowskich, którzy wie-

tnego imienia byliby radzi uy za parawan. Podobnego

wykroczenia sta si winnym prócz innych p. W., o czem

wiadczy nastpny licik pisany do Wilda w r. 1858: ,,Xa

danie W. zostawiam u Ciebie odpowied moje na list od

niego. Wmawia we mnie poczciwiec, i w obecnoci Two-

jej, jego i kilku innych osób. po dwa razy zobowizaem
si przyj redakcy nowego pisma, i jako dawny justicya-
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ryusz chce dowie tego wiadkami. Nie pojmuj, zkd mu
przysza chtka do tój napaci. Chciój go wic zreflekto-

wa, bo nie mona przewidzie koca tj szpetnj sprawy."

Ale natrctwo towarzyszów po piórze, racy brak

wzgldnoci dla ociemniaego badacza, szy jeszcze dalój,

bo a do chci wykierowania go na—kolportera... e za
nie przesadzamy, wiadcz sowa z listu do Siemieskiego,

z dnia 16 kwietnia r. 1860: „Pisa do mnie onegdaj G.,

i mi przysa masz 500 (!!) biletów prenumeraty na jego

pisma. Bój si Boga, nie czy tego, Kochany Bracie. Zbie-

raniem prenumeraty, ani cudzj ani wasnj, nigdym si
nie zajmowa, a w dzisiejszym stanie kalectwa mego, kiedy

nigdzie bywa nie mog, i tylko tyle komunikacyi mam
z ludmi, ile ich do mnie zagldnie czasem, obowizek ta-

ki sta mi si wrcz niepodobiestwem. Do tego za jakie

trzy albo cztery tygodnie wyjad na kilka miesicy na wie
i rad bd nie wiedzie nic o Lwowie i interesach ksi-

garskich. Ogosiem wprawdzie moje wasn prenumerat,

ale zdawszy j cakowicie na ksigarzy i pisma, które sa-

me z gotowoci si owiadczyy, nie robi z niej przed-

miotu osobistych zabiegów w kole znajomych i adnemu
z przyjació nie proponowaem ani biletu, ani kollektorstwa."

Spumy zason na te objawy niedelikatnoci i nieu-

szanowania dla znakomitego czowieka, cho byo ich zna-

cznie wicej, aby pody za nim na miejsce zwykej wy-

cieczki letnij, do Korczyna. Pisze on ztd 3 czerwca do

Siemieskiego:

„Bazgrz dzi do Ciebie na mojój tablicy z Korczyna

w Stryjskiera—miejsca, o którem zapomniao wasze towa-

rzystwo balneologiczne i które te wzajemnie zapomniao

o ludziach i najpowszedniejszych potrzebach ludzkich, nie

mówic ju o wygodach a zwaszcza umysowych. Niebo

tu dziwnie agodne, powietrze górskie, tyca dobra, k-
piele w Stryju wyborne, ale adnego towarzystwa, dla mnie

adnych spacerósY, adnego nawet ssiada, coby trzyma

gazet. Jeli wic przyda Ci si mój artykulik, tedy ka
mi przez czerwiec i cay kwarta nastpny przysya Czas

do Korczyna— ostatnia poczta Skole, a za powrotem do Lwo-

wa odsu si nieco duszym arIijkulikiem!'^
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Pióro swoje ocenia Szajnocha tak skromnie, e za

nadsyanie krakowskiego dziennika, jak w póniejszym li-

cie donosi, „gotów co roku odpaci jakim artykuem lii-

storycznym okoo arkusza druku." Te usiln, ch posiadania

gazety tómaczy w nastpny sposób: ,,Przy coraz trudniej-

szej komunikacyi midzy lepcem a wiatem, czy to towa-

rzyskim czy literackim, bardzo podana jest kada nitka,

dajca wiadomo tego, co czowieka zawsze obchodzi.

Lubo wic niegodny jestem polityki, wielce mi na rk
powtarzajce si do czsto nowoci literackie i inne."

Z penych goryczy dalszych sów listu wida, jak si
zapatrywa na ówczesne polityczne i literackie dziennikar-

stwo lwowskie, a zdanie to monaby i dzisiaj podpisa co

do joty: „^Yiesz ju zapewne, e Kaczkowski poda o kon-

cessy na wielki dziennik polityczny z odcinkiem litera-

ckim, pod szumn nazw: Trybuna. Nasze swarliwa pimi-

deka lwowskie, sysz, mocno nosy pozwieszay. Nie spo-

dziewam si przecie wielkich rzeczy po tej Trybunie. Stra-

szny brak gów a w ych, które niby gowami s—rozumu.

Zarozumiao^ zuchostwo^ granie, na pokiask—oto icszystko.

Nte wielki al doprawdy^ e ju nic nie widz tej ko-

medyi."" (1).

Tryb ycia w Korczynie kreli Wildowl w niebardzo

pontnych barwach: „My uchwyciwszy tu jedyne wygodne
pomieszkanie i nie utrapieni jeszcze dotd zbyt wielkim

niedostatkiem ywnoci a cierpliwie ulegli niezmiennym

wyrokom sotnych niebios, pdzimy tu ycie jakie takie,

cieszc si pociech bujajcego po dworze syna i widokiem

znacznego polepszenia zdrowia niektórych znajomych i zna-

jomitek.^'

Lubo w zem zdrowiu—oddawa si gorliwie litera-

ckiej pracy: ,,Ja sam nie bardzo zdrów—ale nie proen
przyjemnoci pobytu ulubionego, zwaszcza, gdy jak roku

(1) Podobnie wyraa si w licie do Siemieskiego z dnil 7

grudnia 1862: ,,Dwa ostatnie lata znacznie gupich gów przymnoyy,
a nadciodzcy Nowy Rok, daj Boe, aby szczliwszym by w tej

mierze."

Dziea Karola Szajnochy T. X 26
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zeszego, tak i teraz, wicj niemal pracuj tu, ni we

Lwowie.''

e kuracya w Korczynie nie przyczyniaa si do po-

lepszenia jego zdrowia, wida z nastpnych sów, wypowie-

dzianych z rzewn,, jak zwykle, rezygnacy: „W cigu ka-

dorocznego pobytu w Korczynie trac znacznie na wzroku

a tego lata ostatek straciem i nic a nic ju nie widz.

Wszake od lat blisko dwudziestu zmierzajc do tego kre-

su, mona si byo jako oswoi. To przy Boj pomocy

pocigniemy dalj pociemku"...

Cay niemal rok 1861 zaja Szajnosze praca okoo

now^ego wydania Jadwigi i Jagieli/y wydania znakomicie

dopenionego i poprawionego. Mia ztd autor tyle do czy-

nienia, e pónij, ni zwykle, móg puci si na letni

wycieczk. Jeszcze 11 czerwca, kilkanacie dni przed wy-

jazdem, pisze do Siemieskiego ze Lwowa: „Tysiczne za-

jcia okoo wyprawienia w wiat koczcego si wanie
drugiego tomu Jadwigi i wyprawienia siebie samego na

\vie, odejmuj wszelk swobod do pogadanki listowej.'^

Niezrównane to arcydzieo, jedyne w naszej literatu-

rze historycznej, nie doznao ze strony bezmylnego dzien-

nikarstwa takiego przjgcia, na jakie ze wszech miar za-

sugiwao. Dla wskazania, z jak dalece niedowarzonemi

krytykami si spotykao, do powiedzie, e jeden z prze-

mdrych Arystarchów, przytoczywszy pierwsze zdanie ksi-

ki, zaczynajce wspaniay obraz kraju tóm ujmujcój pro-

stoty zdaniem: „wiat zdawa si mniejszy'^—zawyrokowa

powanie, e styl autora suchy... a p. W. A. Maciejowski

narzuca mu usilnie missy popularyzowania historyi, tó-

maczc sobie nawet do naiwnie, e Szajnocha urw^a opo-

wiadanie z pocztkiem XV wieku, bo do tej pory móg si

zasila jego prac...

Wyszed teraz tom pierwszy po raz drugi, ulepszony,

pomnoony, uposaony tym przepysznym wstpem, który

tak wietnie tómaczy p. Maciejowskiemu i innym, dla cze-

go dzieo nie doprowadzone do zgonu Jagiey. Za granic

pojawienie si takiej publikacyi byyby wszystkie dzienniki

i przegldy powitay jednogonym chórem—u nas towa-

rzyszyo mu jednogone—milczenie. To te oburzony tm
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badacz, na doniesienie p. Bernarda Kalickiego, e zwróci

uwag publicznoci na wydane ju dwa tomy, pisze z go-

rycz, lecz dziwnie trafnie i prawdziwie: ,,Na artyku o dru-

gim tomie Jadwigi ani dzwoni zacht, ani haasowa
z góry nie mog. Rzecz to zwyczajna, nawet rzecz obo-

wizku dziennikarskiego, której zaniechaniem do dzi dnia

dzienniki miejscowe nie tyle o ksice mojj, ile o sobie

samych niekorzystnie wyrzeky. Bo ju o tomie pierwszym

godzio si byo co wspomnie. Pan wiesz najlepiej, czym

kiedykolwiek najmniejsz w tej mierze okaza podliwo^
czy w ogólnoci pragn reklam; ale gniewa prawdziwie, e
w naszój martwej atmosferze literackiej jedynie temu od-

powie jakie takie echo, co si da traktowa z min pro-

tekcyonaln, albo co do sprzeciwiania si i wybuchu óci
pobudza, albo co jakiekolwiek inne prywatne i osobiste

wpywy ma za sob lub przeciw sobie. Taki za wstp do

Jadwigi bywa mi przez literatów i nie literatów w listach

i ustnie chwalony przesadnie jako rzecz zajmujca, trafna,

odpowiednia porze obecnj, a opinia literacka, jak guche

ciany studni, w któr wpad kamie. Jake dziwi sig

w takim razie, e i autorowie i publiczno lekcewa so-

bie nakoniec t opini, która nic z góry zdecydowa nie

umie, tylko za gotowym ju sukcesem biey z tyu cie-

ltkowato—jeli si czasem nie podoba poszczeka z tyu.

Co Pola tak nieprzyjanie dla literatów i krytyki usposo

bio? Oto najbardziej to, e si pierwej caego narodu sta

ulubiecem, nim opinia literacka sówkiem o nim pisna.

Wiem to z wasnych jego napomknie. Podobnie i cae

pierwsze wj danie Jadwigi pierwj si wyczerpao, nim si

tu i owdzie z krótkiemi o nij potrceniami spotkaem"...

Ktokolwiek zna Szajnoch, wie doskonale, e sowna

powysze nie wypyny z dotknitj mioci wasnej, bo

jej nie mia, bo nigdy nie okazy^Ya si, jak sam mówi,

chciwym reklamy, a jak przyjmo\va przesadne pochway,

okazuje list pisany równie do pana Kalickiego, rokiem

pierw^j: „A cóto stao si Kóku rodzinnemu^ e mu nie

zalece od redakcyi przeszkody zatamoway bieg numeru

16go? Zacnym redaktorom pozdrowienie i korne dziki za

premium w numerze 15tym, w którym oprócz nadmiaru
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cudzysowów, uderzy mnie prawie do krwi frazes oburza-

jcy chwalonego i innych: Dopiero Szajnocha... dopiero ten

a teul... To raczj innym dziennikom i recenzyom przysta-

oby do twarzy''...

Lubo nadzwyczaj cierpicy— pisze bowiem 31 maja

do epkowskiego: „gowa jeszcze jako tako si trzyma

i ochota do pracy zawsze ta sama, ale reszta w anarchii" (1)

n-^ kuracy zjecha jednak nie prdzój, jak w lipcu— i to

nie do Korczyna, jak zwykle, ale \w Samborskie do Starego

miasta, w ssiedztwie Smolnicy, siedziby wujowstwa, pa-
stwa Jjoziuskich. Pisa wówczas do Siemieskiego: „ta ku-

racy wieego podkarpackiego powietrza dla mnie jest nie-

stety ostatni ju moebn, dla mojej rodzinki dziki Bogu

jedyn dotd potrzeb," a przypomina te nadsyanie

Czasu „tak podanego bawicym na wsi przy tegorocznej

niepogodzie w wiecie Boym i w wiecie politycznym."

Podczas tj rezydencyi w Starem Miecie napisa do

Wilda list bardzo ciekawy z humorystycznym wstpem:

^.Geie^rcnkeil mac/d Diebe. lecz tvlko z Niemców, z Pola-

kó»v okazya tern pamitniejszych o sobie przyjació czyni.

Dowodem tego list niniejszy. Zdarzo. mi si okazya do na-

pisania listu, wic zamiast zby si kilku nudnych listów

z intruzami, wol odezwa si do Ciebie, lubo Ty waci-

"wie powinienby odezwa si pierwej do mnie, majc od-

powiedzie mi na ów olbrzymi Ust o Szujskim (2). Ale nie

chc si wdawa z Tob w rachunki, bo zapacie mi so-

wicie za 30 arkuszy Szkicó/r, a nie ma ich tylko 28. '^

Nastpnie zapoznaje przyjaciela z sam okazya i opi-

suje swój i „rodzinki^' swj pobyt w Starem Miecie:

„Wielki odpust w Pacawiu! w Pacawiu koo Dobromila,

na cze Wniebowzicia N. Panny we czwartek. Od dni

(1) Pod dniem 10 marca zaczyna list sowami: ,.Jestem w tej

chwili tak cierpicym fizycznie, i nie umiem sobie poradzi inaczej,

jak zabierajc si do pisania"... a koczy go: „Dobrze w istocie zro-

biem, em si wzi do pisania—jaki dziwnie przykry ból reumaty-

czny czy atrytyczny, ustpi jak na zaklcie, i bodaj nigdy nie

wróci".

.

(2} Listu tego szukalimy nadaremnie.
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kilku roje pielgrzymów góralskich a z tamtój strony Kar-
pat cign poprzed iiaszemi oknami na Kalwary packiw-

sk. Osobliwo rónojzycznych i rónostrojnych Rusinów,

spieszcych na odpust polski, skonia mnie do zachcenia

kilku modzieców tutejszych, midzy którymi i mojego le-

ktora Sonickiego, w drog na odpust za pielgrzymami, dla

przypatrzenia si ciekawemu w swoim rodzaju widowisku.

Gdy jednak lektor mój w t naukow intency wchodzi,

kucharka ony mojej z iutencyi pobonej w te sam ru-

szya drog—przez co pozbawiony pomocy i lektora i o-
ny, zmuszonej do^'ida kuchni, pozostaem na duszy czas

samotnym z moj tablic do bazgrania—panem okazyi do

nagryzmolenia kilku listów, z pomidzy których najpowab-

niejszym okaza si do Ciebie. A wic witaj! witajcie! jak

si macie! daj Boe, aby lepiej, ni my! Bo z nas niewiele

lato i pobyt wiejski maj pociechy. Tylko nasz malec uy-
wa ogrodu i wieego powietrza. Ja ani razu ani nawet

siedzie na dworze lub na ganku nie mog a bezemnie

i ona-przyczepa nieatwo do wychylenia za próg da si§

namówi. Trafilimy tu na mieszkanie bardzo porzdne

i dogodne dla zdrowych, ale nieprzydatne dla charaka, jak

ja—bo nic, tylko cie i cie wszdzie— cie i zmrok ci-

gy od mnóstwa nie czyszczonych dokoa drze\^—a ja za

socem i susz przepadam. Wic wyszedszy na ganek ka-

mienny i posiedziawszy kilka kwadransów w jego cieniu

odwiecznym, wracam natychmiast z reumatyzmem do ó-
ka—a zabawiwszy cokolwiek duej w chodnym jak pi-

wnica, pokoju ony, ucieka musz wpó skostniay do sie-

bie, a u mnie dziki cianie, komunikujcej z kuchni^

cianie porysowanej od gorca tysicem szpar, dym i swd,

jakby od najgorszego zagaru w zimie. Tak na ganku reu-

matyzm, u ony jak w lodowni, u mnie katar i ból gowy
od swdu, a na dworze soce i pogoda, jak w raju—ale

nie dla tych, co azi nie s w stanie.^'

Ezecz jasna, e w takich warunkach pobyt na wsi,

zamiast pomaga—szkodzi. To te jak dalece podupadym

fizycznie by ju w lipcu r. 1862, wida z pimiennej od-

powiedzi, danej wówczas deputacyi studentów krakowskich,

którzy peni zapewne dobrych chci, lecz nie bardzo stoso-
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Wilie prosili schorzaego i ociemniaego historyka, aby si
stara o docentur na Jagielloskiej wszechnicy. Pikna ta

odpowied brzmiaa wedle oziskiego, jak nastpuje:

,,Kochani przyjaciele, wzywacie mnie, abym wam opo-

wiada dzieje ojczyste. Bóg widzi! chciabym—nie mog!
Nie z braku chci, lub innych wzgldów—nie mog, si

mi nie staje. Postradaem wzroku^ piersi ruchu^ wszystkie^

go, prócz serca do pracy, która dotd jedyn, ulg moj,
celem jedynym. I dzi jeszcze bez wiata, z oówkiem
w rku, cudz rk róda wertujc, pracuj mozolnie

i zwolna dalj, i nie hetman, jak mi piszecie, ale szerego-

wiec, postpuj jak mog naprzód. To samo, kochani przy-

jaciele, i wam te czyni, kierujc si w pewnym wzgldzie

moim przykadem.

„Tak mili bracia! jest pewne podobiestwo midzy
nami. I mnie i wam brak wiata. Mnie w moich renicach

ociemniaych, wam na waszój katedrze jagielloskiej, któ-

rbycie chcieli ozdobi jakiem imieniem upodobanm, ja-

kiem rzeczywistem, czy urojonem wiatem wyszego rzdu.

„I bogo zaiste renicom bogatym w wiato, i kate-

drom wielkimi imionami promieniejcym! Ale jak moim
oczom zgaso ju wiato soneczne, tak i uczonym kate-

drom naszym trudno o wiksze wiato—niepodobna by

byo zajanie wszystkim równie promienno.

„Razem wic ze mn bez soca, przy jakim takim

kaganku pracujcym, zabierzcie si i wy przyjaciele do

pracy o wasnych przedewszystkiem siach, korzystajc

z kadej pomocy, jaka w pooeniu naszem znale si

moe.
„Prawda dostepniejsza wszystkim, ni wam si zdaje.

Nie potrzeba jej koniecznie gonych imion, wietnych po-

gldów, byskotliwych ogólników. Mieci si ona gównie
w zdarzeniach, szczegóach, a te przy pracy wszystkim

przystpne. Praca przyniosa mi zaszczyt dzisiejszych od-

wiedzin waszych. Sowami bogosawiestwa do tej pracy

egnam was, kochani przyjaciele w kalectwie mojem. Wasz
brat i przyjaciel.^'



XVI

z kadym dniem odtd zwikszaa si niemoc Szaj-

nochy i wzmagay si cierpienia. W r. 1863, zabronili mu
lekarze puszcza si na doroczn wycieczk w górskie oko-

lice. Mimo to nie przestawa pracowa—pracowa z dawn
gorliwoci i energi. Od pierwszych miesicy roku 1862

podj na nowo studya nad zaniechanemi dawnij Dwoma
latamy pod dniem bowiem 3 maja pisze do Siemieskiego:

,,Dubi nad prac obszerniejsz, która oddawna z przymu-

su odkadana, doczekaa si wrecie nieco swobody i ywo
mnie dzi zajmuje.'^

Naukowe to zajcie pochaniao wówczas ca jego

uw^ag. Mao si nawet z kim widywa, jak sam mówi: „Co

inni robi, co w ogólnoci nowego w naszym tu wiecie^

nie wiem, bo u nikogo i nigdzie bywa nie mogc, obcy

jestem wszelkim nowociom. Nawet z Bielowskim nie wi-

dziaem si ju od kilku miesicy."

W pracy nad Dwoma latami z powodu wypadków

krajowych wicej, ni kiedykolwiek, doznawa przerw krót-

szych i duszych, o czem czsto wspomina. I tak 22 kwie-

tnia r. 1862, donosi Siemie skiemu, e mu zamknito le-

ktora do aresztu „poniewa piewa w kociele^'—potem

nastpiy ferye witeczne „z podobn przerw czytania

€udzem okiem, zwaszcza aciny". Smutne to pooenie na-

suwa mu szydercz uwag: ,, Pozostao mi, jak memu pi-

cioletniemu synowi, tylko pisanie—bo „pisa nie wielka

rzecz'', mawia on na zapytanie, czy umie pisa. „Tylko

przeczyta tego nie umiem, co napisz"— dodaje.
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W kilka miesicy póniej, w porze jesiennej da dobr
rad profesorowi Maeckiemu. Znakomity ten pisarz, we-

zwany przez margrabiego Wielopolskiego na katedr litera-

tury do Warszawskiej szkoy gównój, gotów ju by porzu-

ci uniwersytet lwowski. Szajnocha dowiedziawszy si o tóm,

napisa don pikny, szkoda, e zagubiony list, w którym W7-

raajac al z powodu zamierzonego ustpienia tak niepo-

spolitej siy naukowej ze Lwowa, stara si odwie go od

zamysu i zapowiada, e nie WTÓy mu szczcia w War-
szawie, bo miasto to zwodnicze, nie darmo ma w herbie

syren...

Wkrótce okazay W7padki, jak zdrowa bya przestro-

ga i jak przykrego zawodu doznali ci, co posuchali syre-

niego gosu... Maeckiego wprawdzie inne wzgldy skoniy
do pozostania na miejscu, niemniej przeto Szajnocha pierw-

szy zachwia silnem wpierw postanowieniem.

Pod koniec lutego nastpnego roku pisze do p. Józe-

fa oziskiego, kustosza biblioteki Wodzimierza hr. Dzie-

duszyckiego, czc art z gorycz: „Odseam z podziko-

waniem Piaseckiego, a prosz natomiast o Klimaktery Ko-

chowskiego. Przy czem racz Pan wybaczy, e oddanie

kroniki X. biskupa przemyskiego powierzam posacowi
w spódnicy. Czyni to z musu, gdy mój byy lektor w nie-

woli, niestety tylko w koszarach, podobno na ókiewskiem,

gdzie zbiera materyay do Historyi wyprawy nowego Czar-

nieckiego—wprawdzie nie morskiej, lecz zawsze takiej, któ-

raby mu na sucho uj nie powinna. Dawny Czarniecki

przeczu swego nastpc, cieszc si, i mu Bóg nie da sy-

na, bo byby pewnie ciemig! Nasz Czarniecki przewy-

szy jego oczekiwania. Na szczcie jednak nie Czarniecki-

to, lecz Czarnecki, co wcale innm nazwiskiem."

W kilka tygodni póniej (15 marca) w chwili lepszego

humoru obdarza prof. Zepkowskiego nader piknym listem:

„Po owym tak miym mi do tej chwili trójlicie wielkopol-

skim od Ciebie, ony Twojej i tecia (Karola Libelta), nie

zgosiem si dotd adnem sowem wzajemnoci. Nie uczy-

niem tego natychmiast, wtpic, eby jeszcze w tm sa-

mem bawi miejscu, a dokdby si ztamtd mia uda,
take wiedzie nie mogem. Nadto i ja wyjedaem wtedy
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na czas duszy ze Lwowa, a tak rozminy si drogi na-

szój majowej korespondencyi. Dzi bliska uroczysto w.
Józefa i pooenie Wasze nad brzegiem tego morza, które

tak obficie krwi pynie, zachciy do winnego Wam sowa.

Przyjmcie wic radzi nieradzi sowo najyczliwszej pamici

naszój, a Ty w szczególnoci yczenie wszelkich ask i po-

wodze, jakie tylko da moe imionnikom swym w. Józef.

A toto ciela, m od warstatu: zkd dzi tyle wrób bo-

gich, tyle nadziei. Nieche i Tobie i nam wszystkim po-

szczci i wyciosa z swoj czeladzi dom trway, acz dre-

wniany i trwalszy z czasem od onego staroytnego modrze-

wia i peniejszy bogosawiestwa wewntrz, ni wiele domów
z ciosu i paaców ksicych. Ale ja tu bezwadny, bezu-

yteczny niedoga igraszce sówek folguj, a Wam do uszu

moe echo gromów armatnich bije. Ha! Bóg z Wami i z na-

mi w kadej dobie.^'

W chwili, gdy by zajty redakcy drugiego tomu

Dwóch lat^ wysza staraniem krakowskiego towarzystwa na-

ukowego, a pod kierunkiem Z. A. Helcia, tak zwana Ksiga

pamitnicza J, Michaowskiego czyli zbiór i listów i doku-

mentów z epoki, nad któr wanie- pracowa Szajnocha. To

tó z w^aciw sobie sumiennoci przerwa swoje dzieo,

dla przewertowania krakowskiej publikacyi.

Ow^ocem tego wertowania by znany Przegld hrijUj-

czny, wydany z druku w marcu r. 1865. Wspominajc o nim,

dotykam kwestyi wielce draliwej, której poruszenie dzi

jeszcze, gdy obadwaj przeciwnicy nie yj, gotowo wydoby
iskry z pod popioów...

Nie mylimy caej sprawy wytacza na nowo przed

kratki; nie mylimy stawa bezwarunkowo po jednej, ani

t po drugiej stronie. Nie roznamitnieni zapaem walki,

spogldamy na ni chodno i bezuprzedzenia, aujc tylko,

e j toczyli ludzie stojcy nad grobem, fizyczni azarze

i mczennicy; postaramy si te wypowiedzie o tym zatar-

gu zdanie o ile monoci bezstronne.

Przyznajemy, e Przegld krytyczny^ napisany w to-

nie zbyt ostrym, zdradzajcym stan chorobliwy; lecz obsta-

jemy przy tem, e go natchna najszczersza mio nauki

i prawdy, e nadto zarzuty w nim czynione, z bardzo nie-
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znacznym wyjtkiem, suszne i sprawiedliwe. Przyszlimy

do tego przekonania po dojrzam rozwaeniu sprawy, po

uwanm odczytaniu ksiki Helcia, grzeszcej nie tylko

wiksz, ni Przeglda szorstkoci tonu, lecz nadto penej

osobistych obelg, od których tene zupenie wolny... Kra-

kowski uczony mia pisarzowi znanemu ze szlachetnego

charakteru wyrzuca „obud a do cynizmu posunit'^
wiedzc o jego chorobie, nazywa Przegld „podem nie-

szczsnj jakij maligny", mówi ,.o konwulsyjnem miota-

niu si w ukropie wasnych namitnoci" i t. p., w odwet

za udowodnienie, e „nie historyk pracowa nad wydaniem
Ksigi pami^lniczej, lecz jaki w swoim wasnym, nie histo-

rycznym zawodzie mistrz..,''''

Nikt bezstronny nie zdoa obroni Ksigi pamitniczej

od zarzutu wielkiój niedbaoci, która si objawia nie tyl-

ko w przedrukowywaniu rzeczy kilkakrotnie nawet wyda-

nych, lecz take w wysoce niekrytycznym sposobie oga-
szania dokumentów. Kie s-to doprawdy wykroczenia dro-

bne; to te bd co bd zasugiway na skarcenie...

Helcel w chorobie nie mogc dopilnowa roboty, po-

sugiwa si studentami, nieobeznanymi z przedmiotem, sam
wrecie z zawodu uczony badacz prawa polskiego, zna
przy tem bez porównania lepiej wiek XIV. ni XVII. S-
dzi on, e przy publikowaniu dokumentów z tej epoki mo-

na by mniej skrupulatnym, a dowiód tego, drukujc przy

dobrom jeszcze zdrowiu i osobicie korespondency Jana

III.; gdy majc wówczas w pobliu, bo we Wrocawiu, ory-

ginay, przewiezione póniej do Berlina, wola, wygodniej-

sz idc drog, wyda je z kopii Bandtkiego, sporzdzo-

nych przed pó wiekiem, wic w porze, gdy jeszcze o kry-

tycznych edycyach bardzo sabe miano pojcie, a sam zacny

Jerzy Samuel nie grzeszy umiejtn metod vv badaniu,

ani krytycznoci... A jaka nadto baamutno urosa

ztd, e, gdy Bandtkie spisywa listy na lunych kartach,

czsto poginy rodki, pocztki albo koce tyche listów

lub zostay pomieszczone na niewaciwych miejscach.

Helcel zreszt sam si osdzi, wyznajc w swoim

pamflecie, e „krytycznego wydania nie zamierzyo Towa-

rzystwo krakowskie, takiego te wydania nie byby si
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nigdy podj..." tómaczc si dalj brzmieniem swj przed-

mowy do Ksigi, gdzie powiedzia, e opjoszone tu doku-

menta ,Jrj/c si zdaje, nie s jeszcze w adnem innóm ródle

ogoszone."

Szajnocha, sam sumienny, oburzony niesumiennoci

wydania wanej i kosztownej publikacyi, zbyt mocny -wy-

raz da swemu uczuciu—lecz nie zasugiwa na wytoczone

przeciw sobie zarzuty i podejrzenia.

Nieszczsnym skadem okolicznoci, jak gdyby za spra-

w jakiej kltwy, dziao si i dotd dzieje, e pomidzy

wschodni a zachodni Galicy, midzy Lwowem a Krako-

wem—pooona jest tradycyjna nieprzyja, niewytóma-

czona dla mieszkaców innych prowincyi Polski. Przy ka-

dj sposobnoci wystpuje na jaw ta przykra zaciankowo
i parafiaszczyzna, ponad któr trudno si wznie ciasnym

umysom. I w kroku Szajnochy dopatrywano szykany, za-

machu, najazdu wschodniej czci kraju na zachodni

—

lubo jeli kto, tedy on dalekim by od podobnego mao-
dusznego zasklepienia si w prowincyonalnych antypatyach.

Z jakiego stanowiska patrzyy na rzecz matadory nauko-

wego towarzystwa krakowskiego, wida ze sów Siemie-

skiego, pisanych do Bielowskiego, „Poczciwy Majer ogro-

mnie zgryziony. Powiada on: teraz, kiedy towarzystwo tak

ivystawione na dudków, nikt nie bdzie robi ofiar, ani do

muzeam ani do biblioteki^''.,.

Sam szanoNYuy prezes mówi w licie publicznym do

Szajnochy: „Krytyka Twoja staa si hasem zionienia na

cae towarzystwo publicznie zniewag..."

A wic chodzio o praktyczn stron rzeczy a krytyka

nie dlatego zasugiwaa na potpienie, e bya niesprawie-

dliw, ale e szkodzia interesom towarzystwa. Ztd padaj

na Szajnoch najniewaciwsze insynuacye. Nie wahano si

podejrzywa go o „zazdro" i „podbechtanie^"! Niedorze-

czne te zarzuty znajduj najlepsz odpraw w licie Szaj-

nochy do Bielowskiego: ,,Co do zazdroci i podbechtania,

o czm pisze L., wszake sam mówi, i mam wyszo nad

Helclem — czegó miabym mu wic zazdroci? A pod-

bechtywanie mnie przez kogo tak sprzeciwia si mojej
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Daturze, e chyba trzeba muie nie zna, aby mnie o mo-
no podbechtywauia przez kogo posdzi."

„Nie znasz mnie, kochany przyjacielu—pisze do .in-

nego ze swych znajomych—przypuszczajc, jakobym da si§

komukolwiek podbechta—niepodobna to samowolnoci mo-
jej w kadym wypadku''...

Kajszczersza-to prawda—Szajnocha zawsze i wszdzie

dawa tyle dowodów samodzielnoci, e zarzut podobny

sam przez si upada. Gdyby jeszcze potrzeba byo wyka-

zywa, e wzgldem towarzystwa krakowskiego nie ywi
zych zamiarów, wystarczaoby przytoczenie faktu, e pier-

wotnie nie mia zamiaru ogaszania drukiem swej krytyki;

napisawszy j tylko z mioci dla prawdy i na uytek to-

warzystwa wysa rkopis na rce jednego z jego czon-

ków dla przedoenia jej wydawcom i nakonienia ich do

wycofania z handlu publikacyi, ubliajcej sawie polskij

nauki. Pod pras odda j wtedy dopiero, gdy uczeni kra-

kowscy otoczywszy si chmur olimpijskiego milczenia, nad

objawem jego dobrych chci przeszli do porzdku dzien-

nego...

A do roku 1865 mimo wszelkie dolegliwoci fizyczne,

oddawa si Szajnocha, jak wiemy, nieustajcej pracy.

W jaki sposób to czyni, jakim trybem pyno ycie ocie-

mniaemu i schorzaemu? oto pytania nasuwajce si mi-

mowoli mylcemu czytelnikowi. Odpowiedzia na to w ma-

o znanym Dzienni/m literackim w r. 1868 Wadysaw o-
ziski, który niejedn chwil spdzi ze znakomitym histo-

rykiem. Dla tego te nie moemy lepiej odpowiedzie na

powysze pytania, jak przytaczajc jego sowa:

„Po zupenej nawet utracie wzroku Szajnocha pisa

sam cigle. W tym celu posugiwa si do prostym przy-

rzdem. Bya to tablica nie dua, ujta z trzech stron

w nizkie wystajce ramki. Na dnie tej tabliczki kad si

arkusz biaego papieru, a papier ten pokrywa si dre-

wnianemi linijkami o szerokoci odstpu, jaki si zwykle

robi w manuskrypcie midzy wierszem a wierszem. Gdy

linijki te uoone byy jedna obok drugij, tak e cay

papier pokryty by niemi, wówczas odrzuca Szajnocha
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pierwsz linijk z wierzchu i na odkrytym tym sposobem

pasku papieru pisa prosto i równo. Po napisaniu caego

pierwszego wiersza, odrzuca drug linijk i pisa wzdu
trzeciej i tak a do koca.

Tym sposobem napisa Szajnocha Mciciela, Dwa lala

dziejów naszych i wiele mniejszych szkiców historycznych.

Manuskrypt jego by czytelnym, dukt pisma pewny i cha-

rakterystyczny. Tylko czasami zdarzao si spotka liter

napisan na literze, sowo na sowie, gdy tu ju nie miaa
do ociemniaego pisarza, adnego przewodnika. Tak wy-

gotow^any manuskrypt odczytyw^ano mu powtórnie, a po

zrobieniu potrzebnych poprawek^ po docyfrowaniu niektó-

rych z powyszego wanie powodu nieczytelnych sów, od-

dawano go do przepisania.

Z wyjtkiem chwil obiadowych i spacerowych, i kilku

godzin wieczornych, spdzanych w gronie odwiedzajcych

go przyjació, Szajaocha pracowa dzie cay, a czasem

i przez znaczn cz nocy, która dla bezsennego a ocie-

mniaego, nie rónia si niczem od dnia jasnego. Budzi
si bardzo rano i biorc zaraz lec obok óka tabliczk,

pisa. Nastpnie ubrawszy si, pracowa z lektorem, z którym

spdza z rana trzy godziny i popoudniu tyle. Praca z lekto-

rem wypenion bya odczytywaniem potrzebnych materya-

ów historycznych wyszukiwaniem dat, wertowaniem róde.

Kto mia sposobno pracowania tym sposobem z Szaj-

nocha, zdumiewa si musia nad jego ogromn pamici,

nad bystroci umysu. Ile to razy on ociemniay, prosto-

wa pomyki zdrowych oczu swego pomocnika! Pami cyfr

chronologicznych, nazwisk, szczegóów i dat, czsto naj-

drobniejszych, a nawet pami lokalna stronnic lub ust-

pów ksiek i rkopimiennych foliaów, które mia w r-
ku, wadajc jeszcze wzrokiem, nie opucia go prawie do

koca ycia.

Zebrawszy tak za pomoc lektora potrzebne mate-

ryay, pisa potem przez tyle godzin, ile pracowa z le-

ktorem—pracowa wic razem przez dwanacie i wicej go-

dzin dziennie. Wyjtki stanowiy tylko dnie, w których

cierpienia wicj mu dokuczay. W ostatnich dwóch latach

pracowo ju bardzo mao, prawie wcale nie.
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Byo to celem ubiegau si modziey akademicki]V
aby otrzyma posad lektora przy Szajnosze. Wielu mo-
dych naszych pisarzy, zawdzicza mu pierwsz zacht do
dzisiejszego swego zawodu, yczliw, pomoc przy pocztko-
wych krokach. Byo to bowiem take jedn z zalet osobi-

stych Szajnochy, e jak nie popada nigdy na wzór innych

uczonych w jednostronno i z ywym udziaem zajmowa
si kadym objawem na innych polach pimiennictwa, tak

te nie osania si nigdy odtrcajc dum, cho do nij
zaugami i Wysokiem stanowiskiem tyle mia prawa, nie

odgradza si od modszych nieprzystpnoci. . p. Wa-
lery oziski, . p. M. Romanowski, Lucyan Tatomir, Ber-
nard Kalicki i inni modzi literaci doznawali takiej mo-
ralnj pomocy od Szajnochy, nie mówic ju o innych

starszych pisarzach, którzy czsto zasilali si w swych li-

terackich przedsibiorstwach wytrawnym jego sdem i przy-

jacielskiemi radami.

W ostatnich czasach Szajnocha nie móg ju pisa.

Cika niemoc, która ubezwadnia mu przedtm nogi, unie-

moliwiajc wszelki ruch swobodniejszy, odja mu take
wadz ramion, tak e z trudnoci porusza oówkiem
po papierze, krelc ju tylko nieczytelne hieroglify.

Przedtóm, kiedy jeszcze wicej si posiada, ociemnie-

nie nie przeszkadzao mu spenia samemu niektórych co-

dziennych drobnych czynnoci. Ubiera si sam zawsze bez

wszelkiej pomocy, a obznajomiwszy si z ksztatem swego

pokoju i rozkadem sprztów, sam wyszukiwa sobie zawsze

potrzebny przedmiot. Nie lubi, jeli mu kto z przesadnj

chci przysugi usiowa pomódz w takim razie, gdy zwy-
kle baamucio to tylko bardziej ociemniaego. Dobrym
przewodnikiem bya mu laska. Do tej swój laski, która

mu suya od czasu ociemnienia, przywizany by Szajno-

cha jak Beranger do swój starj kapoty. Przypominamy

sobie, jak mocno aowa tj wiernój swj towarzyszki, gdy

raz na przejadce wypadszy z powozu, zgina bezpo-

wrotnie"...

Ostatnie dwa lata ycia Szajnochy nie przedstawiaj

ciekawych rysów dla biografa. Ze smutkiem przychodzi

wspomina o klsce, jaka spotkaa ten wietny umys, roz-
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przony w kocu i zgnbiony fizycznemi cierpieniami. Od
maja r. 1865 bya to ju tylko ruina wspaniaego do nie-

dawna gmachu. „Osabienie umysu — mówi Zawadzki

—

wzmagao si wraz z niemoc, paraliujc, zwolna cay
organizm. Uywa cigle jeszcze dawnym zwyczajom le-

ktora, kaza sobie czyta, dyktowa, zdawao mu si, e
pracuje, ale bya to ju tylko bezowocna zabawka upa-

dego umysu.**

O jakich pracach marzy w owej porze, wskazuje list

pisany do Bielowskiego 19 kwietnia r. 1866. Donosi w nim,

e przystpuje do rozprawy historycznej p. n. Wojna
szwedzka od r. 1655 do oliicskiego pokoju, ,,Ma to by
opowiadanie historyczne, gównie wedug róde drugiego

tomu Klimakterów Kochowskiego."

Wzdycha te do dalszego cigu opowiada o królu

Janie III, o czem wiadczy nastpny wyjtek z listu do

Ujejskiego (20 lutego 1865 r.) zdradzajcy ju osabienie

wadz umysowych, a zawioci stylu odbijajcy niekorzy-

stnie od dawniejszych pism Szajnochy: „Przyjm yczliwm
sercem upominek spóniony (Iszy tom Diiocli Lat) po któ-

rym pragn jak najprdzej upora si z drugim rokiem

1848mym, aby po nim natychmiast od Mciciela przystpi
do Pokusy^ oczywicie „najdroszej Marysieki," kuszcej

go z Parya do przyjcia marszakostw^a pod Ludwikiem

XIV. i pozostania na zawsze we Francyi, na co z kochanka

i birbanta bohater, odpowiada ,,Pokusie" pierwszm wiel-

kiem, owszem ledwie nie najwikszm, za swoje wasne
pienidze wywalczonem, na zawsze w Polsce zatrzymuj-

cem go zwyciztwie Podhajeckira. „Marysieka" musi rada

nie rada z nowonarodzonym w Paryu Jakóbkiem wróci

do Polski, a lubo za dug na wydatki wojenne u najgo-

niejszego na sejmie po Radziejowskim gardacza zacignio-

ny, a za niewypacenie na termin dugu uzyskan przez

gardacza trybunalsk ukarany banicy, która mu nie ze-

zwala zda spraw na sejmie ze swego tryumfu podhajec-

kiego. zwycia nakoniec bohater i banicy i srosz od

niój „Pokus," torujc sobie drog Podhajeck a bram
wanieck blizki wstp do tronu wasnej ojczyzny."

Dzie 10 stycznia r. 1868 speni to, czego si oba-
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wiano od dawna. Wielki historyk umar (1) opatrzony Sa-

kranientanu przez X. praata Seweryna Morawskiego, który

od lat kilku by jego staym spowiednikiem. Pogrzeb mia
królewski. Uczestniczy w nim arcybiskup a za trumn
szed wielotysiczny tum ludnoci—przedstawiciele wszy-

stkich warstw, zawodów, wyzna i stronnictw, skadajc
hod charakterowi i pracy; nad grobem przemówi krótko,

lecz serdecznie druh nieboszczyka, August Bielowski.

Wpierw w kociele Bernardynów piknie i z zapaem mó-
wi o czowieku i pisarzu, wymowny Karmelita, X. Marcin

Czerwiski. Wskazywa on, e ,,z Szajnocha run jeden

z konarów tego drzewa chway, które licie swe rozto-

czyo nad ojczyzn, wypad jeden z najwietniejszych klej-

notów z korony duchowej''—e hasem jego w yciu bya

,,praca i powicenie"—e „sta wyej ponad codzienne nie-

snaski, a najzacitsi przeciwnicy godzili si w szacunku

ku niemu."

Staraniem i kosztem stroskanj wdowy stan na y-

czakowskim cmtarzu pikny pomnik, którego historya

duga, dramatyczna, ale smutna; wdziczno narodu

wystawia mu pomnik, trwalszy od marmurów i od spi-

ów: fundacy imienia Szajnochy—a chwaa jego brzmie
bdzie od pokolenia do pokolenia, dopóki mowy polskij

stanie, lubo nie ogranicza si na sarn Polsk, ju go bo-

wiem zaczynaj zna Rossyanie, Francuzi i Niemcy (2).

(1) W kamienicy, w której przez duszy przecig czasu mieszka
i umar (przy ul. Waowej pod nr. 31), godzioby si umieci tablic

^e stosownym napisem.

(2) Tómaczyi niektóre opowiadania Szajnochy: Panna de Saint-

Aulaire, Smolera. Szostakiewicz i inni.
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Skoczyem opowie o ywocie Szajnochy, któr jesz-

cze tylko na zakoczenie wypadnie uzupeni kilku chara-

kterystycznemi rysami, jakkolwiek w cigu caej pracy mia-

em sposobno przytoczy niejeden szczegó, uwydatniajcy

ten pikny i niezwyky charakter. Pragnc rzecz moje wy-

stawi w jak najprawdziwszm wietle, przyszo powiedzie

to i owo, co si nie spodoba pewnym ludziom i pewnym
koteryom. Uwaaem jednak za waciwe sta wiernie przy

staroytnej zasadzie: Nihil ad milgi opinionem—omma ad

ronscienfiam—chohj mnie za to pewne ,,swarliwe pimi-

deka'* tradycyjnym obyczajem, miay obrzuci botem.

Tm wicj za mniemaem obowizkiem moim nie ogl-

da si na adne uboczne wzgldy, e u nas z maym wy-

jtkiem zdarzaj si tylko dwa rodzaje ludzi: albo samo-

zwaczy dyktatorowie, indywidua zuchwae, za nic sobie

wace wszelk przyzwoito i uczciwo, pozbawione wszel-

kiego hamulca, w obelgach i oszczerstwach nie znajce

granic—albo te bojaliwi i ostroni, bezwzgldni mio-

nicy spokoju za jakbd cen, co w draliwym wypadku

gotowi raczej na wzór Tuliusza Hostyliusza wybudowa
wityni Bladoci i Trwodze, ni stan odwanie po stro-

nie sponiewieranj susznoci.

Prawda^ e taki tryb postpowania najwygodniejszy

i najbezpieczniejszy dla jednostek—prawda, e kto schlebia

królowej Opinii^ a przynajmniej nie narazi si tym, co

Dziea Karola Szajnochy T. X^ 27.
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trzymajij; lejce jej rydwanu, bdzie puy w niczem nie

zamconym spokoju, wród hucznych poklasków i woni

kadzide...

Szajnocha nie nalea do ludzi, którzyby tak, ofiara

chcieli okupowa wzito, dla tego t godzi si i biogra-

fowi naladowa go w tym wzgldzie. Widzielimy, e nie

akn atwych pochwa, ani tanirgo rozgosu, e mówi
spoeczestwu gorzk prawd i prawd tylko a prac szed

przez wiat. e za nie sprzeniewierzy sio nigdy tej pi-

knej zasadzie, dowodzi fakt nastpujcy. Kiedy Lechkki

poczteii Polski spotka si z bardzo surow i bezwzgldn
krytyk, a jeden tylko prof. epkowski stan publicznie

po stronie autora, chocia prywatnie wielu si z nim zga-

dzao, (1) zdawaoby si, e zaczepionemu przez wszystkich

Zoilów, bdzie wielce podanym kady sprzymierzeniec.

W tej myli donosi mu Lepkowski, e znany, lecz na wskro
tendencyjny historyk zamierza skruszy kopi w obronie

jego tezy, na co jednak odbiera nastpn arcy-charaktery-

styczn odpowied: ,,Zdanie Sch. chyba rozgniewa moe;
yj z Sch. w przyjani, i ceni go jako czowieka dobrej

wiary, ale o uczono jemu samemu nie chodzi, a z su-

miennoci w cigych zaepkach uprzedzenie. Sam te

(1) Pod dniem 7 maja 1859 roku odpowiada na przesane sobie

vr rkopisie pismo przyjaciela: „Byem przygotowany na zdania pot-

j)iajce—sdu tak przychylnego nie spodziewaem si dzisiaj. Zdarzao

jai si wprawdzie do czsto, i ludzie naukowi a nawet gorliwi pa-

tryoci, zgadzali si w bardzo gorcych wyrazach na moje twierdzenia

historyczne, lecz dziao si to tylko ustnie, poufnie—publicznie niktby

z tern odezwa si nie poway. Ty pierwszy zgadzasz si ze mn na

pimie i pozwalasz poda to zdanie do wiadomoci powszechnej. Dzi-

kuj Ci za to serdecznie jako przyjaciel i kolega, ale nie mog korzysta

z Twojej odwagi i yczliwoci. Postanowiem zachowa si cakiem neu-

tralnie w tej sprawie, nie odpowiadam na najjednostronniejsze re-

cenzye — z literatem , który w trzech rónych dziennikach szar-

pa ksik moje, yj w przyjaznem porozumieniu, milczabym nawet

na insynuacje potwarcze, nie mog wic wywoywa prywatnie gosów
pochwalnych...." Lepkowski wydrukowa póniej zdanie swoje o Le-

chichlm pocztku FoJski w broszurze 2'ra.hjcyach narodowych^'.
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Sch. jawnie wyznaje, e nauka jest mu jedynie rodkiem.

W takim razie o ]vadej rzeczy wydaje sd z góry, mnie-

majcy si ostatecznym, skoro sobie samemu i swoim spól-

wiercom zado uczyni../'

Znan jest sumienno Szajnochy i skrupulatno w na-

ukowych pracach. Dajc w Jadadze i Jagielle peny
i wszechstronny obraz epoki, nie o wszystkióm móg sdzi
jako pecyalista, mianowicie w zakresie archeologicznych

zabytków sztuki wypado niekiedy pój za zdaniem obcm,
np. zasuonego w tym kierunku Rastawieckiego, ale spra-

w^iao mu to zawsze niewymown przykro. To t na

propozycy jednego z przyjació, aby drugie wydanie Ja-

dwigi uposay wstpem o architekturze z czasów Jagiel-

loskich, odpowiada z niechci: „Ju i tak wiele rzeczy

napchaera do mojj ksiki, o których nie mam wiadomo-

ci fachowych, a które we dnie i w nocy sumienie mi nie-

pokoj; na có wikszym ciarem obarcza dusz?"

Zbytecznem zapewne po tem wszystkiem, comy ju
powiedzieli, byoby rozwodzi si nad skromnoci Szajnochy.

Dodamy wic tylko, e ten niezrównany stylista nazywa

Bielowskiego swym „nauczycielem w stylu historycznym''

,

e w roku 1853 pisa o Jadwidze i Jagielle-, „na wszelki

wypadek jest próba obecna, bo zawsze jeszcze czuj si

w epoce próbowania si, nierównie dojrzalsz i lepsz od

])oprzednich''—a w tyme czasie odpowiada na gorce uzna-

nie Przedzieckiego:

,,Umiem ja wprawdzie i w uzyskanm teraz pomyl-

nem zdaniu paskiem wyróni rozsdnie, co w nim y-

czliwj pobaliwoci, a co rzeczywistej prawdzie naley;

przecie bd jak bd, nie potpiasz Pan zupenie prac

moich, a ja Pana za to upewniam, e równie czuj obecnie

ich niedostatek i z wszelk usinoci, jedyn zalet moj
pragn i staram si zasuy kiedy w istocie na to, czem

dotd Pan i inni w zacht mnie obdarzacie."

Do polemiki nie by pochopnym, a tak mao dba
o zarzuty niesuszne, e nie dawa si wyciga w szranki,

cho móg stoczy bój zwycizki. Na w^ezwania w tej mie-

rze odpowiada nieraz: „taki baamut, e czasu szkoda'"
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a na zacht Siemieskiego, aby da odpraw biskupowi

towskiemu, mówi: „Nie replikowaem i replikowa nie

bd, gdy Bóg widzi— nie warto! Tobie za ocignem
odpowied, bo chciaem zapeni j czem uyteczniejszm

od tej kótni niesmacznj. Otó zamiast pocisków na bi-

skupa, przesyam Ci w zaczeniu artykulik/'

„Rzecz dziwna—mówi Tarnowski o Grottgerze—a do-

prawdy idealnie pikn, jedyn mioci, jakiej w tm ser-

cu nie byo, to mio wasna. Gdzie jego zarozumiao
jego niech do innych? jego zazdro? Nie ma ich wcale!''

Sów powyszych do nikogo nie mona zastosowa susznij,

jak do Szajnochy. Nie zazdroszczc niczego nikomu, wyla-

ny dla innych, peen by zawsze najywszych chci niesie-

nia im rady i pomocy, choby z wasn szkod. „Kade
zwierzenie si z zamiarem jakiej pracy—mówi Kalicki

—

przyjmowa szczerze i serdecznie, pomaga rad, pomysa-

mi, poszukiwaniami a nawet wyrabianiem caych planów

pimiennie. Z gotowoci przerywa nieraz najwaniejsz

wasn prac, aby duszy czas powici poszukiwaniom

i sprawdzaniom szczegóów dla zdrowych i modszych naj-

czciej oczu. Znamy wiele ksiek, które za jego powstay

pomoc i nie mao takich, które za jego wyszy natchnie-

niem. Modzie lubi bardzo, a dla modszych autorów by
bardzo wyrozumiaym. Kaden najmniejszy nawet talencik,

byle dobremi chciami i szczer prac oywiony, wita ser-

decznie i caem sercem gotów by popiera. Rówieników

i starszych ocenia z tak wyrozumiaoci i dobroci, jak

znowu dla siebie samego by surowym, i rzec mona, bez

miosierdza..."

aowa naley, e Szajnocha nie mia zwyczaju pi-

sywa listów tak zwanych literackich, e nie wypowiada

zdania o wspóczesnych pojawach literatury swojskiej i za-

granicznej, bo sd jego bywa powany i gboki. Czasem

tylko, i to mimochodem, natrca o jakim pisarza, lub cy-

towa z niego wyjtek. Wiemy np., e rozczytywa si

w Byronie, ale raz tylko jedyny mówi jego sowami w li-

cie do Ujejskiego z maja 1855 r., w licie tem charakte-

rystyczniejszym, e przebija w nim odcie melancholicznj
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zadumy i rzewnj tsknoty, z któreini nie lubi si zdradza

przed ludmi: ,,Pisz w t same witki zielone, w które

przed czter, laty gociem u Ciebie w Pawowie, przy ro-

zmowie penój miych projektów, przy woni i biaym de-

szczu jaminów w penem kwieciu. Z projektów wprawdzie

mao któren si speni, lecz jaminy—a jeli nie jaminy, to

bzyj'eli nie w Pawowie, to gdziekolwiek iudzij—kwitn jak

za dni Salomona. Póki za nie wyganie w nas dawny romans

z t por kwiatów, woni, piewu i soca wiosennego, poty

stare i goe i bite od losów dzieci, nie jestemy jeszcze

pozbawieni wszelkiej pociechy, a lubo aowani od ludzi, mie-

miewamy jeszcze chwile, w których nie zupenie le nam

na wiecie. Ile razy podobne usposobienie mnie przejmie,

natrac mi si uporczywie przypomnienie ostatnij przyje-

mnoci i pociechy Byrona, tego prototypu wszystkich po-

szukiwaczy czego, czego nie zgubili, ani znajd na ziemi.

Prosz Ci, przy pierwszym jasnym promieniu w oknie

i w duszy, otwórz ostatni pie Child Harolda i poszukaj

ustpu, w którym si pyta: có mi zostao w tem yciu-

po wszystkich niepotrzebnych trudach i cierpieniach i stra-

tach. Oto:

That we can yet fele glad(ien'd by the sun,

Aad reap from earth, sea, joy almost as dear

As if there were no man to trouble what is elear...

Niedbao, lekkomylno i nieuctwo ludzi pióra, obu-

rzay go bardzo: „U nas—powiada raz o jednym z tych pi-

sarzy, którzy zwykli due pisa a mao czyta—wida nie

do samej szlachcie posea ksiki do domu, potrzeba

jeszcze i literatom, a oprócz tego wskaza i miejsce, gdzie

maj czyta, inaczj bdzie rzecz od trzech lat napisan,

a oni wci o to samo sprzecza si bd, albo co jeszcze

gorsza, przedrwiwa na nie widziane...*'

Do ciko uczonych a jednostronnych i nie produkcyj-

nych ludzi nie czu nigdy sympatyi. Wola, aby dziea jego

rozeszy si midzy „organistów i dyaków", anieli „mi-

dzy uczone i nieuczone kompatury, któreby nigdy nie zaj-

rzay do ksiki a bardzo mdrze kiway na ni gowami...''

Sowa te, wypowiedzia przesyajc p. Jakubowiczowi egzem-



422 KLEMENS KANTECKI.

pi arze diugiego wydania Bolesawa Chrobrego „do rozda-

wania w Kurzanach i okolicy." W licie tym pisze nadto:

„To lubisz rozdawa ksiki, a masz tam peno dokoa
wikaryuszów, organistów, parochów ruskich, a zwaszcza

oficyalistów prywatnych, wzgldem których odtd jeste

z urzdu patronem chlebowym i umysowym- Rozrzu wic
pomidzy nich moj ksik, która lubo nie jest pokarmem

nader przysmaczkowym dla nich i lekkkim, ma przecie

wiele takiego w sobie, co rozgrzewa krew i flegm wy-

prow^adza..."

Do albumów, przeznaczonych na ozdob salonów, nie

lubi si wpisywa. To t zaledwie trzy czy cztery razy

czynic zado usilnej probie i z wyjtkowych wzgldów,

nakreli sów kilka. Kiedy ksina Leonowa Sapieyna

wiosn roku 1862 przysposabiaa tak ksig na cel do-

broczynny, nie odmówi swego udziau i wpisa co nastpu-

je: „Po ciemku trudno o wiele sów. Przypomn wic
tylko bardzo dobrj wróby przypowie star: „Nie b-
dzie w Polsce bardzo dobrze, a bdzie pierwj bardzo

le." Mawiano tak za Jagiellonów i Wazów—a dzi dale-

ko jeszcze do ziszczenia by moe?*'

Nader ciekawe i pikne to album wygra na loteryi

fantowej Wodzimierz hr. Dzieduszycki.

Absolutna bezstronno w historyi pozostanie na za-

wsze niedocignionym ideaem, którego spenienie nie w ludz-

kiej mocy; mona si tylko mnij lub wicej zblia do

tego ideau, albo te od niego oddala. e Szajnocha nie

szczdzi stara w tej mierze, e mu si to w wysokim

stopniu udawao, e pisa zawsze pod wpywem silnj wia-

ry i gbokiego przekonania, powodujc si jedynie mioci
prawd}—to nie ulega wtpliwoci.

Jak dalece nieuzasadnione zarzuty tych, coby chcieli

dopatrywa si w nim pewnych ubocznych dnoci, zby-

tecznem byoby dowodzi; nie od rzeczy jednak, sdz, b-
dzie zakoczy niniejsz charakterystyk powtórzeniem od-

powiedzi jego na pytki zarzut, e wystawiajc w Jadwidze

i Jairielle upadek moralny ówczesnych dostojników kocioa,

zdradza anti-katolickie tendencye:

„Zapewniam Pana z gbi duszy—pisze—-i nie jestem
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sobie wiadom dnoci podobnej, w ogólnoci adnój innój

tendencyi, jak tylko dostrzeenia i wiernego oddania j)ra\vdy.

By atoli moe, i praca moja przybiera gdzieniegdzie pozór

takowy. Zdawaoby mi sie to wic raczj skutkiem ogromnój

rónicy czasów—tego, który przedstawiam, i tego w którym

jestem czytany. Widok spraw kocielnych w tych obudwóch

epokach jest sobie wrcz przeciwnym. Dzi wróciy si zno-

wu czasy ecclesiae militantis—wówczas ecclesia triumphans

bya gór, a tryumfujca nie tyle ju politycznie, ile prze-

dew^szystkiem obyczajowo. Stan dzisiejszy, militujcy, b-
dzie zawsze suszn sympaty mia za sob, stan tryumfu

daje niestety rzeczywicie do niejednego, mniej przykadne-

go i budujcego rysu okazy. Ja—mam wszelk pojtno
i sympaty dla stanu dzisiejszego, lecz malujc wieki ów-

czesne zapominam o dniu dzisiejszym, oddaj jaskrawo
jaskrawoci— i by moe, przesadz, lecz Bóg widzi, nie

z mioci tendencyi. To nawet, co si teutonizmowi u mnie

dostanie, nie pochodzi z zamiaru. Radbym chtnie udo-

brucha si cokolwiek wzgldem niego. Lecz gdy rozpatrz

si w mym przedmiocie, gdy dzisiejsza potga faktu doko-

nanego, tak natur swoj pojednawcza, bo ju nieodmienna,

jeszcze nie dziaa, lecz widz owszem dopiero zamierzony

albo dziejcy si gwat, natenczas krew si porusza i pry-

nie czasem ó, czego przecie nie zarzuci mi nikt w spo-

sobie zapatrywania si na sprawy kocielne. Tam w naj-

gorszym razie, kto najbardziej dzisiejszem okiem patrzcy,

postrzee chyba tylko czasem lekk moe ironi, bdpvC
(mojem zdaniem), niezbdnym skutkiem kontrastu, zacho-

dzcego midzy wówczas a dzi^ midzy rozmaitem stano-

wiskiem ówczesnego soca, które naprawd dopiekao,

a soca dzisiejszego, które nas grzeje. Zanadto za jestem

rozmiowany w chci charakteryzowania historycznego, od-

dawania kademu okresowi jego waciwej barwy, jego

prawdy, zanadto mocno przekonany jestem o uytecznoci,

miabym powiedzie jedynej uytecznoci takiego przede-

wszystkiem trybu pisania dziejów, e nie miabym go a-
dnym powici wzgldom, bo sdzibym, e powicam je-

dyn prawd, jak sumiennie da mog. Przebacz Panie,
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tym kilku sowom obrony, moe zarozumienia, do których

sam dae powód. Czujc si w duszy wolnym od wszel-

kici wpywów ubocznych, nie umysowych, rad przyjmuj

wszelkie zarzuty, pragn sprostowania, prosz Pana gorco

o jego wiate uwagi. Tuzinkowe pochway (nie mówi
o naganach) w Doniesieniach literackich warszawskich do
mi ju krwi napsuy—Paskie reflexye, choby najsurowsze,

wynagrodz mi to.*'

KONIEC.



OD AUTORA.

Jeli prac niniejsz, oddaem literaturze niejak przy-

sug, jeli pikn posta znakomitego historyka zdoaem
przedstawi w wietle peniejszem i prawdziwszem, ni to

dotd czyniono—gdy po najwikszj czci odmalowaem
go wasnemi sowy—zawdziczam to askawój pomocy wielu

osób, które jej raczyy udzieli z uprzedzajc grzeczno-

ci, ju to powierzajc mi oryginalne listy Szajnochy, któ-

rych miaem kilka set, ju t, darzc mnie ustnemi i pi-

miennemi objanieniami—za co godzi si zoy im na tern

miejscu publiczne, najywsze dziki. Racz wic przyj
wyraz wdzicznych uczu nastpne instytucye oraz panie

i panowie: Zakad narodowy im. Ossoliskich, Bibliote-

ka Poturzycka; Borkowski hr. Leszek, Cieszkowski hr.

August w Wielkopolsce, Dzieduszycki hr. Kazimierz, Dzie-

duszycki hr. Wodzimierz, rodzina . p. Dzieduszyckiego hr.

Maurycego, Gross Piotr, dyrektor towarzystwa ubezpiecze

wraz z on; Jaboski Kajetan; Jakubowicz Józef, w Kurza-

nach; Józefczyk Andrzej, dyrektor seminaryum nauczyciel-

skiego w Krakowie; Kalicki Bernard; profesor epkowski
Józef; oziscy Walery i Julia; oziski Wadysaw; ozi-
ski Józef; dr. Madejski Marceli, wice-prezydent miasta Lwo-
wa; Dr. Maecki Antoni; Niedzielski, pocztmistrz w Rudkach;

Orzechowski Oksza Tadeusz; Poniak January, radzca; Prze-

dziecki hr. Konstanty; Rodakowski Henryk, malarz; Roda-

kowski Józef, mianowany wieo feldmarszakiem-poruczni-
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kiera w poudniowych Wgrzech; Rylski Eustachy, prezes

wydziau okrgowego tumackiego i pose do rajchsratu;

Supiski Józef; Szajnochowa Joauna; Ujejski Kornel; Wild

Karol.

Spis powyszy nie moe si nazwa dokadnym i zu-

penym: braknie w nim moe jednej i drugij osoby pomi-

nitej przez zapomnienie—braknie przedewszystkiem znako-

mitego pisarza, któremu ju tutaj dzikowa nie mog:
Lucyan Siemieski, jeden z pierwszych wieczników litera-

tury naszój, umar w niewiele dni po przesaniu mi listów

przyjaciela.



OMYKI DRUKU.

(Do stronnicy 287 wiersz 12 od góry). Wyjtki z listów Szaj-

nochy do Ujejskiego stwierdzaj powysz charakterystyk. Do niego

jednego pisywa nie przywyky do czuoci historyk: „Cauj Ci, mój

luby, po tysic razy"—w obec niego tylko nie tai tsknoty, której si

troch wstydzi, jako niemzkiej saboci; dla tego te pisuje nieraz

pó-seryo, pó artem, j»k 4 padziernika r. 1844. „Oczekiwaem Ci
na sobot—oczekiwaem na wtorek a teraz pomimo listu nie wiem,

kiedy ci mam oczekiwa. Nie jeste to bolenie dlo tak sentymental-

nego serca, jak moje -zwaszcza w pierwiastkach zawartej znajomoci,

kiedy to równie w przyjani, jak w mioci uczucie naj strzeliciej go-

reje-'... Na dniu 24 kwietnia r. 1847 donosi, e zniecierpliwiony du-

giem milczeniem poety podar „najpikniejszy sentymentalno-romanty-

czny list" a dalej tak pisze: „Jeeli w tej chwili ju si przeprosiem,

tedy nie przypisuj tego bynajmniej owym przesadnym i bodaj szczerym

komplementom w Twoim licie ostatnim—jedyn mego przebaczenia

przyczyn jest mój przyrodzony ku Tobie affekt, który aczkolwiek Ci

od pocisków mego zego humoru nie broni, przecie istotn tsknot za Tob

prsejmujej^

(Do stronicy 295 wiersz 1 od dou). Panna T., z któr Szaj-

nocha mia zamiar oeni si, tak ywo uczua jego cofnicie, e wst-

pia niebawem do Karmelitanek bosych w Krakowie.

Na str. 3s4, wiersz 14 od dou zamiast zwoka, ma by zawoka.
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